
 كيف يستفيد طالب العلم من كتب السنة

الجزء الول -1

بسم ال الرحمن الرحيم
 

الحمد ل رب العالمين، وصلى ال وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي��ن،
:أما بعد

فما أدري ما أقول في هذه الساعة لبيان فهم كت��ب الس��نة، وك��ل كت��اب يحت��اج إل��ى س��اعات، لك��ن ل ب��د م��ن
.الكلم في ضوء ما حدد من موضوع، وما أتيح من فرصة ووقت

م��ن ق��ول أو فع��ل أو تقري��ر، حج��ة ملزم��ة- علي��ه الص��لة والس��لم-وهي ما يضاف إل��ى الن��بي : السنة النبوية
.بإجماع من يعتد بقوله من المسلمين

وهي ثاني مصادر التشريع بعد القرآن الكريم، وه��ي المبين��ة للق��رآن، والموض��حة ل��ه، وحف��ظ الس��نة م��ن حف��ظ
اف�ظ�ون�{القرآن؛ لنها بيانه  ا��ن�ا ل�ه� ل�ح� ر� و� �ن� ن�ز�ل�ن�ا الذ�ك �].سورة الحجر) 9[( }إ�ن�ا ن�ح

بق��وله أو فعل��ه- علي��ه الص��لة والس��لم-فالسنة محفوظة بحفظ القرآن؛ لنه ل يتم فهم القرآن إل ببيان النبي 
.أو تقريره، فحفظ السنة من حفظ القرآن

بشأن القرآن، والخوف من اختلطه بغيره، حتى يتم حفظ���ه- عليه الصلة والسلم-اهتمام النبي -وللهتمام 
.عن كتابة الحديث في أول المر- عليه الصلة والسلم-الموعود به، نهى النبي 

ل تكتب��وا عن��ي ش��يئاE س��وى الق��رآن، وم��ن كت��ب ش��يئاE غي��ر الق��رآن(: (جاء في الصحيح في ح��ديث أب��ي س��عيد
].مخرج في الصحيح، في صحيح مسلم[ ))فليمحه

وأهل العل��م حمل��وا ذل��ك عل��ى وج��وه، م��دارها عل��ى خش��ية اختلط الق��رآن بغي��ره، ف��النهي ع��ن كتاب��ة الس��نة م��ع
القرآن، في صفحة واحدة، وحينئذ يلتب��س الم��ر، فيختل��ط الق��رآن بغي��ره، ول م��انع عل��ى ه��ذا الق��ول م��ن كتاب��ة

.السنة مستقلة عن القرآن

عند الجيل الول تسعف على حفظ جميع الس��نة،- ملكة الحفظ-في أول المر، والحافظة : ومنهم من يقول
ذا تص��ورنا الث��ار Jثم بعد ذلكم لما خشي من ضياع السنة أذن بالكتابة، فالشخص ال��ذي ل يحف��ظ يكت��ب، وا

عرفنا أن النهي عن الكتابة في أول المر ل��ه مقص��د ومغ��زىE- وكل إنسان يدرك ذلك-المترتبة على الكتابة 
.عظيم

فل شك أن الكتابة على حساب الحفظ، وكل واحد منا يدرك ذل��ك ف��ي أم��وره العادي��ة، ال��ذي يكتب��ه ل يعتن��ي
به، ول يودعه سويداء قلبه ليحفظه، ولذا تجد النسان إذا لم يكن معه قلم أو ورقة يكت��ب به��ا، واحت��اج إل��ى

ال��تي ص��ارت ه��ي ش��غل الن��اس الش��اغل، إذا- أرق��ام الهوات��ف-أمر من المور، وأظهر ما يوجد الن الرقام 
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لم يكن معه قلم حفظه، هذا شيء مج��رب، إذا س��جله وكتب��ه ه��ذا آخ��ر عه��ده ب��ه، فج��اء النه��ي ع��ن الكتاب��ة؛
خش��ية أن يعتم��د الن��اس عل��ى الكتاب��ة ويهمل��وا الح��ديث، لك��ن ل مف��ر ول من��اص ول محي��ص ع��ن الكتاب��ة ول

محيد، لماذا؟
،-علي��ه الص��لة والس��لم-لن الن��اس لم��ا دخل��وا ف��ي دي��ن ال، وتعلم��وا م��ا تعلم��وا م��ن كت��اب ال وس��نة ن��بيه 

وكثرت أعدادهم، واختلطوا بغيرهم احتيج إلى التدوين، لما كثر الناس ودخلوا في دين ال أفواجاE احتيج إلى
م��ا ك��ان أح��د أك��ثر من��ي:"وق��ال أب��و هري��رة ))اكتبوا لب��ي ش��اه((: التدوين، فجاء المر بالكتابة لبعض الناس

".حديثاE غير عبد ال بن عمرو؛ فإنه كان يكتب ول أكتب

فتت��ابع الن��اس عل��ى الكتاب��ة، وأجم���ع أه��ل العل��م عل��ى جوازه���ا، وارتف���ع الخلف الس��ابق، ب��ل وج��د م��ن يمن��ع
الكتابة استدللE بحديث أبي سعيد من المتقدمين، تتابع الناس على الكتابة، ودونت الحاديث في الصحف
والكتب، وحصل بذلك خير عظيم، ولذا أو تبعاE لذلك تنوع الحفظ عند أهل العلم، فمنه ما هو حفظ ص��در،
ن نازع بعض أه��ل العل��م ف��ي العتم��اد عل��ى حف��ظ الكت��اب وجعل��وا الص��ل حف��ظ Jومنه ما هو حفظ كتاب، وا
الصدر، لكن حصل التف��اق عل��ى أن حف��ظ الكت��اب ل يق��ل أهمي��ة ع��ن حف��ظ الص��در إن ل��م يك��ن أق��وى من��ه

.وأثبت؛ لن الحفظ خوQان

استمر المر على ذلك في القرن الول والثاني والثالث والرابع، وجمعت السنة، ولم يفت المة منها شيء؛
م��اذا عم��ا يحفظ��ه الئم��ة م��ن: لن الم��ة معص��ومة م��ن أن تف��رط ف��ي ش��يء م��ن دينه��ا، لك��ن ق��د يق��ول ق��ائل

مئات اللوف من الحاديث، المام أحمد يحفظ سبعمائة أل��ف ح��ديث، الم��ام أب��و داود يحف��ظ س��تمائة أل��ف
ح��ديث وهك��ذا، أي��ن ذهب��ت ه��ذه الح��اديث؟ البخ��اري ب��المكرر ل يزي��د عل��ى س��بعة آلف وم��ائتين وخمس��ين
ح���ديث، ب���المكررات، مس���لم قري���ب من���ه، أو يزي���د علي���ه قليلE، أوص���له بعض���هم إل���ى الثماني���ة، أعظ���م دواوي���ن
السلم المسند، أوصلوه إلى أربعي��ن أل��ف ح��ديث وبالع��دد ال��دقيق والتح��ري يبل��غ الثلثي��ن، أي��ن ذهب��ت مئات

اللوف من الحاديث؟
ما ذهب منها شيء مما يحتاج إليه، لم يذهب من هذه الحاديث شيء مما يحت��اج إلي��ه، فالع��دد ف��ي ع��رف

.السلف للطرق، رب حديث واحد يروى من مائة طريق فيعد مائة حديث

ذا تص����ورنا أن أب����ا إس����ماعيل اله����روي يق����ول Jإن ح����ديث العم����ال بالني����ات ي����روى ع����ن يحي����ى ب����ن س����عيد: وا
ذا نظرن��ا إل��ى م��ا دون ف��ي Jالنصاري من سبعمائة طريق، إذن هذه سبعمائة حديث في ع��رف المتق��دمين، وا
كتب السنة وحفظ، ونظرنا إلى الط��رق س��واءE ك��ان الم��دون منه��ا أو م��ا ل��م ي��دون مم��ا ل��م يحت��ج إلي��ه؛ لن��ه ل
ي���دون إل المحت���اج إلي���ه، فتبل���غ ه���ذه الع���دة ب���ل تزي���د، إض���افة إل���ى أن الح���ديث ف���ي ع���رف المتق���دمين يش���مل

ع من سنة النبي  Sش��يء؛ لن ال��دين- عليه الص��لة والس��لم-الثار، يشمل أقوال الصحابة وفتاويهم، فلم يض
.محفوظ، والمة معصومة من أن تفرط بشيء من دينها

بعد الكتابة وضعف الحفظ ظهر ذلك جلياE حينما اعتم��د الن��اس عل��ى الكتاب��ة، وك��ل ق��رن يظه��ر في��ه ض��عف
الحف��ظ أك��ثر؛ لعتم��اد الن��اس عل��ى الكتاب��ة إل��ى أن ظه��رت الطباع��ة، ول ش��ك أن الطباع��ة يس��رت وس��هلت

تحصيل العلم واقتناء الكتب، لكنها على حساب التحصيل، لماذا؟



إذا احتاج إلى شيء من الكتب إما أن ينسخه بنفسه، أو يدفع أج��رة لم��ن ينس��خه- مريد العلم-لن الشخص 
ل��ه، وتك��ون أو يك��ون ورود الكت��ب إلي��ه بالتدري��ج، وحينئذ يتس��نى ل��ه ق��راءة ه��ذا الكت��اب ومراجعت��ه، ف��إذا نس��خ

أفضل من قراءته عشر مرات، هذا بالتجربة، وكذا ل��و دف��ع أج��رة لم��ن- الكتاب بيده، نسخ الكتاب –بالتجربة
ينسخه له فإنه ل��م يف��رط ف��ي ه��ذا الكت��اب ال��ذي ح��رص علي��ه واس��تعاره ودف��ع أج��رة لم��ن ينس��خه، والنس��خ كم��ا
تعلمون بالتدريج، ما هو مثل المطابع الن، وجدت المطابع، والخلف الحاصل في الكتاب��ة ف��ي أول الم��ر
حصل في الطباعة في آخر المر، ووجد من أهل العلم من يمنع طباعة كتب العلم الشرعي في المط��ابع،
لماذا؟ لن الناس يعتمدون على هذه المطبوعات، ويقتن��ون الكت��ب المطول��ة بكمي��ات، وبإمك��ان الش��خص أن
يقتني في يوم واحد عشرات بل مئات المجلدات، وما عليه إل أن يرص هذه المجلدات في ال��دواليب، ث��م ل
يتسنى له مراجع��ة الجمي��ع، فص��ارت الطباع��ة م��ع تيس��يرها وتس��هيلها ص��ارت عل��ى حس��اب التحص��يل، وه��ذا
مشاهد، كان أهل العلم وطلب العلم يعانون أش��د المعان��اة م��ن نس��خ الكت��ب، يس��هرون اللي��الي المقم��رة عل��ى
لوا، لكن الن من اليس��ير ج��داE أن تخ��رج إل��ى المكتب��ات وتش��تري Qالنوار الخافتة ينسخون الكتب، وبهذا حص
جميع ما تريد في ساعة، لك��ن إذا رجع��ت م��اذا تص��نع؟ ت��رص ه��ذه الكت��ب ف��ي ال��دواليب، ويبق��ى بقي��ة يوم��ك

 Eوهذا شيء مجرب ي��ا إخ��وان،-للستجمام، الن أنت ضمنت الكتب عندك، ول عليها فوات، بدل اليوم غدا
.ولذا منع بعض العلماء طباعة كتب العلم الشرعي- ما هو من فراغ

ه���ذا م���ن جهله���م، والن���اس أع���داء لم���ا يجهل���ون، وبع���ض الن���اس عن���ده ردة فع���ل م���ن الم���ور: ق���د يق���ول ق���ائل
المحدث���ة، س���واءE ك���انت ت���ؤثر ف���ي أم���ور ال���دين أو ل ت���ؤثر، نع���م بع���ض الن���اس عن���ده وقف���ة ل يس���تعجل ف���ي
الم��ور، وه��ذه محم��دة، م��ع أن أث��ر الطباع��ة ل��وحظ ف��ي تخل��ف العل��م والتحص��يل، وه��ذا ش��يء ظ��اهر، ول��ذا

ن ش��ئتم: بعض شيوخ الزهر قال Jواللغ��ة..تمنع طباعة كتب العلم الشرعي، اطبعوا كتب الدب والتاري��خ وا ،
أيضاE، لكن كتب الحديث والتفسير والعقائد ل تطبعوها، من أجل إيش؟ م��ن أج��ل أن يعتن��ي الن��اس بالكتاب��ة
ويتداولون الكتب بحرص وعناية، وهذا أمر مشاهد، لما ك��انت الكت��ب قليل��ة والن��اس يحرص��ون عل��ى قراءته��ا

ث���م بع���د ذلك���م استس���لم أه���ل العل���م للم���ر الواق���ع،.........واس���تعارتها ونس���خها ويت���داولونها، لك���ن لم���ا ك���ثرت،
ث��م ج��اءت ه��ذه الحواس��يب،- ب��ل ق��رون-فأجمعوا على ج��واز طباع��ة الكت��ب، اس��تمر الم��ر عل��ى ذل��ك عق��ود 

وه��ذه اللت ال��تي تيس��ر ل��ك م��ا تري��د وأن��ت ج��الس، بض��غطة زر تحص��ل عل��ى جمي��ع م��ا تري��د، تبح��ث ع��ن
حديث تضغط زراE ويظهر لك جميع طرق الحديث، مائة طريق، خمسين طري��ق، س��بعين طري��ق إل��ى آخ��ره،

لكن النتيجة؟ النتيجة هل يحفظ العلم بهذه الطريقة؟
ل يتخرج طالب علم به��ذه الطريق��ة أب��داE، العل��م ل ب��د ل��ه م��ن معان��اة، تض��غط زراE يخ��رج ل��ك رواة ه��ذا الخ��بر
بجميع ما قيل فيه من ج��رح وتع��ديل، ث��م م��اذا؟ خلص، يطف��أ الكه��رب ث��م بع��د ذل��ك ترج��ع ع��امي ل تحس��ن

Eشيئا.

وعمد كثير من أهل العلم إل��ى تعس��ير العل��م، س��واءE ك��ان ف��ي وس��يلة الحص��ول إل��ى المعلوم��ة، فغي��ر ال��ترتيب
ع��ن ال��ترتيب الم��ألوف، اب��ن حب��ان ف��ي الن��واع والتقاس��يم ف��ي ص��حيحه رتب��ه عل��ى طريق��ة غريب��ة مبتك��رة ل��م
يصنعها غيره، خش��ية أن ي��أتي الط��الب ال��ذي يبح��ث ع��ن الح��ديث فيج��ده بس��هولة، الح��ديث ف��ي الطه��ارة ف��ي



أول الكتاب، في الصلة، افتح لك زي��ادة خمس��ين س��تين ص��فحة وتج��ده، ف��ي الزك��اة، وهك��ذا، وه��ذا مقص��ود،
ومنهم من عمد إلى تعسير العلم بطريقة أخ��رى، وه��ي ص��عوبة الس��لوب، بعض��هم يعق��د الس��لوب م��ن أج��ل
أن يعاني الطالب فهم هذا الكتاب، فإذا فهم��ه بع��د معان��اة ثب��ت عن��ده ورس��خ، وه��ذه طريق��ة مألوف��ة عن��د أه��ل
العلم سواءE كانت في الفقه أوفي أصول الفقه أو في العربية أو في غيرها من العلوم، وجاء في عصرنا م��ن
ذلل العلم لطلبه وسهله ويسره بنية صالحة، وهو مأجور على ذلك، لكن من يستفيد من مثل هذه الكتب؟

المبت��دئون م��ن الطلب��ة، وغي��ر المتخصص��ين ف��ي العل��م الش��رعي، أم��ا م��ن يري��د أن يتخ��رج عل��ى طريق��ة أه��ل
.العلم وعلى جادتهم ل بد أن يسلك المسالك التي سلكوها

جامع السنة، وفيه أكثر من نصف مليون حديث، تحصل: متى نحتاج إلى مثل هذه اللت؟ قد يقول قائل
، م��ا..م��ا اخت��ار- علي��ه الص��لة والس��لم-على جميع ما تريد وأنت جالس، وأي شيء أيسر من هذا، والنبي 

خير بين أمرين إل اختار أيسرهما، ما خير بين أمرين إل اختار أيسرهما، لكن ما النتيجة؟
ل تنس��خ الكت��ب، اق��رأ الكت��ب، أق��ل: وأنت في عص��ر الحواس��يب انس��خ الكت��ب؟ نق��ول: هل نقول لطالب العلم

الح��وال، ك��ان المتق��دمون ل يفهرس��ون الكت��ب، ول يعن��ون بترقيمه���ا وحس��ابها، همته��م أعل��ى م��ن ذل��ك؛ لن
طالب العلم إذا أراد الفائدة، طالب العلم إذا أراد الفائدة وبحث عنها بنفسه م��ن غي��ر فه��ارس، ف��إنه وه��و ف��ي
طريقه لتحصيل هذه الفائدة يستفيد عشرات الفوائد، كثير منها أهم م��ن ه��ذه الف��ائدة ال��تي يبح��ث عنه��ا، الن
اضغط الحاسب للمسألة التي تريد، فتخرج لك نفس المسألة دون غيرها، نعم نستفيد م��ن ه��ذه اللت، لك��ن
ل نعتم��د عليه��ا، نس��تفيد منه��ا إذا ض��اق ال��وقت، خطي��ب جمع��ة، ش��خص عن��ده درس أو محاض��رة، وعن��ده

اض��رب الحاس��ب الن، اض���رب عل��ى: ح��ديث يري���د أن يتأك���د من��ه، ول��م يب��ق م��ن ال��وقت م��ا يس��عف، نق��ول
ل، الن م��ا عن��دك وق��ت، أن��ت مض��طر الن، وآخ��ر يري��د أن يخت��بر Jالكم��بيوتر وش��وف ه��ل ه��و ص��حيح وا
عمله، فخرج الحديث حسب قدرته واستطاعته، وجمع ما استطاع بعد أن بذل وس��عه واجته��د، جم��ع الط��رق
التي في وسعه وفي مقدوره، جمع عشرين طريقاE للحديث، وأراد أن يختبر عمله، ه��ل هن��اك زي��ادة؟ ل م��انع
ذا وج��د م��ن الزي��ادات ف��ي ه��ذا الحاس��ب زي��ادة Jم��ن أن يض��رب الحاس��ب ويطل��ع عل��ى م��ا في��ه م��ن زي��ادات، وا
عل��ى م��ا تع��ب علي��ه، ل ش��ك أن��ه س��وف يعتن��ي به��ذه الزي��ادة ويحفظه��ا، بخلف م��ا ل��و ج��اء ابت��داءE إل��ى ه��ذا

.الحاسب

ش���ارع-ش���خص م���ر بطري���ق : وأن���ا أض���رب مث���ال لم���ن يس���تعمل ه���ذه اللت، وم���ن يع���اني العل���م م���ن أب���وابه
فيه تنبيهات ولوحات ومحلت، وأشياء مكتوبة كثيرة، كثيرة يعني ألوف مؤلف��ة، تص��ور ل��و م��ر ه��ذا- تجاري

مع هذا الشارع على سيارة تمشي مائة كيلو في الساعة، ماذا سيحفظ من هذه اللوحات؟
ه��و مث��ال تقري��بي، الظ��اهر م��ا يحف��ظ ول واح��د بالم��ائة، لك��ن ل��و ك��ان يمش��ي عل��ى رجلي��ه، ويتلف��ت وين��اظر
يحف��ظ الك��ثير، وه��ذا مث��ل م��ن يق��رأ ومث��ل م��ن يطل��ع عل��ى ه��ذه اللت، ه��ذا مث��ال محس��وس، ول أس��تبعد أن

انسخوا واقرؤوا، إلى متى؟: الناس وصلوا وما وصلوا، وأنتم تقولون: يقول قائل
لك��ن ثق���وا ثق��ة تام��ة أن العل��م ف��ي الكت��ب، العل��م م��تين ويحت��اج إل��ى معان��اة، ويحت���اج أيض��اE إل��ى ت���ردد عل��ى
الشيوخ، أهل الخبرة، أهل الدراية، أهل العلم والعمل، مع المراجعة بالنفراد والمذاكرة مع الغير، أما شخص



ذا خ��رج م��ن ال��درس ه��ذا آخ��ر عه��ده بالكت��اب، فمث��ل ه��ذا ل يفل��ح غالب��اE، كم��ا ق��رر ذل��ك Jيحضر ال��دروس، وا
.أهل العلم

م��ن س��لك طريق��اE((فعلين��ا أن نعتن��ي ب��العلم وأج��ره عظي��م، ل تظ��ن أن تعب��ك عل��ى العل��م س��دى أو ه��در، ل، 
.، المر ليس باليسير))يلتمس فيه علماE سهل ال له به طريقاE إلى الجنة

، أتردد على أهل العلم ول أحفظ..أنا الحافظة ل تسعف، الفهم ضعيف، أنا مجرد تردد على: قد يقول قائل
م��ن س��لك طريق��اE يلتم��س((تردد يا أخي، الجر والث��واب مرت��ب عل��ى مج��رد س��لوك الطري��ق، : ول أفهم، نقول

.))فيه علماE سهل ال له به طريقاE إلى الجنة

ر الدرس قب��ل الحض��ور  تق��رأ قب��ل أن تحض��ر،- قب��ل حض��ورك إل��ى ال��درس-فعليك أن تسلك الطريق، وتحض\
وتحفظ ما يحتاج إلى حفظه، وتراجع الشروح، شرح ما تري��د، ش��رح ال��درس ال��ذي تري��د أن تحض��ره عن��د ذل��ك

ف��ي جمي��ع- ع��ز وج��ل-مخلص��اE ل - ع��ز وج��ل-الشيخ، ثم بعد ذلك تحضر وتتأدب وتحتسب أجرك عند ال 
ذل��ك، فالم��دار عل��ى الخلص، فتنص��ت للش��يخ، وتن��اقش الش��يخ ب��أدب، ث��م بع��د ذل��ك إذا رجع��ت تراج��ع م��ا

.سمعت وتدون الفوائد

انتب��ه ال��درس علي��ك أن تص��غي، أن تص��غي: وبعض أهل العلم يمن��ع م��ن ت��دوين الف��وائد أثن��اء ال��درس، يق��ول
ن م��ا تش��اء، وم��ن ج��رب ع��رف ص��دق ه��ذه للشيخ، ثم بعد ذلك إذا انص��رفت بع��د ه��ذا الص��غاء والنتب��اه دو\
المقال��ة؛ لن بع��ض الن��اس ينش��غل بالت��دوين ويف��وت علي��ه أم��ور ك��ثيرة، وبع��ض الن��اس ينص��ت ويهت��م، ويل��ح

بأن يثبت هذا العلم ف��ي ذهن��ه، وأن ينفع��ه ب��ه، ث��م بع��د ذل��ك إذا انص��رف دون م��ا- سبحانه وتعالى-على ال 
.فهمه وما علق بذهنه، وذاكر إخوانه، ل بد من مذاكرة الخوان للدروس

وهذا الكلم ليس خاصاE بالسنة، هذا لجميع العلوم، إذا أردت أن تحضر درساE في التفس��ير، وتع��رف طريق��ة
الش��يخ أن��ه ف��ي الي��وم يش��رح آي��تين ثلث، علي��ك أن تحف��ظ ه��اتين الي��تين أو الثلث، ث��م تق��رأ ف��ي كلم أه��ل

ث��م بع��د ذل��ك ت��ذهب إل��ى الش��يخ،- الي��تين أو الثلث-العل��م الموث��وقين م��ا يعين��ك عل��ى فه��م ه��اتين الي��تين 
وتستفيد ما يزيده الشيخ على ما قرأت، ثم بعد ذلك تذاكر مع إخوانك وزملئك في الدرس، وك��ل واح��د يزي��د

.مما أعطاه ال من العلم على صاحبه، وبهذا يتمكن الطالب من التحصيل

إنن��ا: إنه��م يحض��رون عن��د ش��يخ درس��اE ف��ي الفق��ه ويق��ول: والشيخ عبد القادر بن بدران في كتاب المدخل ق��ال
نجتمع خمسة ستة من القران قبل الدرس، فنق��رأ ال��درس جميع��اE، ث��م نحف��ظ الق��در ال��ذي قران��اه، وال��ذي نتوق��ع
أن الشيخ ل يزيد عليه، ثم بعد ذلكم قبل الطلع على الش��روح ك��ل واح��د من��ا يأخ��ذ ورق��ة وقل��م ويش��رح ه��ذا

المقروء، المحفوظ، بفهمه، يشرح من تلقاء نفسه، قبل الطلع على الشروح، على شان أيش؟
:على شان إذا أخطأ في شرحه، ثم ق��رأ الش��رح وت��داوله ال��زملء ف��إنه حينئذ يثب��ت العل��م به��ذه الطريق��ة، يق��ول

نشرح القدر المراد، ثم بعد ذلك نراجع الشروح، فما كان من خطأ نصوبه ونسدده، ثم بعد الشروح نطالع ما
.كتب عليها من حواشي، ثم بعد ذلكم نذهب إلى الشيخ؛ لنستفيد من علمه ما ل يوجد في الكتب

وعن��د الش��يوخ م��ا ل يوج��د ف��ي الكت��ب مم��ا أعط��اه ال م��ن عل��وم ق��دحها بزن��ده، أو اس��تفادها م��ن كت��ب ليس��ت
Eمظنة لها، لطلعه، ولذا ل يتصور أن يستغني الطالب عن معلم أبدا.



استفد بقدر المكان، استفد من الشرطة، استفد م��ن: في البلدان التي ل يوجد فيها أحد من أهل العلم يقال
النترنت، استفد م��ن الذاع��ات ال��تي تب��ث العل��وم، ل ب��أس؛ لن ه��ذه حال��ة ض��رورة، لك��ن البل��دان ال��تي فيه��ا

ه��ذه اللت وه��ذه الش��رطة: علماء، مثل هذه البلد المبارك��ة وفيه��ا م��ن أه��ل العل��م والعم��ل م��ن فيه��ا، نق��ول
.مهما بلغت من الصحة والضبط والتقان ل تغني عن مزاحمة الشيوخ، وهذا الكلم يصلح لجميع العلوم

ثم بعد ذلكم نأتي إلى ما نح��ن بص��دده، وه��و كت��ب الس��نة، وت��دوين الس��نة، وترتي��ب كت��ب الس��نة، وفه��م كت��ب
.السنة، وما يعين على فهم كتب السنة

.كتب السنة، نعم

:.......طالب

كتب السنة متنوعة، قصد أهل العلم من تنوعها وتنويعها إفادة جميع المستويات لطلب العلم، فمنها: أقول
الكتب المجردة عن السانيد التي قصد أهل العلم من تأليفها أن يحفظها مبتدئ[و الطلب��ة، وه��ذه الكت��ب ع��ادة

:هي التي يبدأ بها بالنسبة للسنة، ومن أهم هذه الكتب، بل أول درجة في السلم

، فعلى طالب العل��م أن يب��دأ-عليه الصلة والسلم-وهي أحاديث جوامع من جوامع كلمه : الربعون النووية
علي��ه الص���لة-بحفظه���ا ويعتن���ي بفهمه��ا؛ لن ك��ل ح���ديث منه���ا قاع��دة م��ن قواع���د الش���رع م��ن جوام���ع كلم��ه 

ويق���رأ م���ا كت���ب عليه���ا م���ن ش���روح، ويس���تفيد م���ن أه���ل العل���م ف���ي دروس���هم ال���تي تش���رح ف���ي ه���ذه- والس���لم
الح��اديث، ف��الربعون النووي��ة للم��ام الزاه��د الح��افظ أب��ي زكري��ا يحي��ى ب��ن ش��رف الن��ووي المت��وفى س��نة س��ت
وسبعين وستمائة، وهذا الرجل على قSصر عمره رجل مبارك، رجل مبارك، ألف هذا الكتاب الذي جم��ع في��ه

ال��ذي ه��و من��ذ أن ف��رغ من��ه م��ؤلفه إل��ى يومن��ا: هذه القواعد الكلية من قواعد الشريعة، وله ري��اض الص��الحين
وأي فضل أعظم من ه��ذا، عل��ى م��ا عن��ده م��ن- رحمه ال تعالى-قال : هذا والمسلمون في مساجدهم يقولون

.خلل في العقيدة ناتج عن تقليد وليس من أهل الجتهاد والتنظير في هذا الباب

المجم��وع ف��ي ش��رح المه��ذب ال��ذي ل��و: وهو فريد فذ ف��ي ب��ابه، ل��ه أيض��اE: له أيضاE من الكتب النافعة الذكار
المغن��ي كت��اب عظي��م، المحل��ى كت��اب: كم��ل لس��تغنى ب��ه ط��الب العل��م ع��ن جمي��ع كت��ب الفق��ه، نع��م إذا قلن��ا

مفيد، التمهيد والستذكار لبن عبد البر كتب عظيمة، لك��ن المجم��وع ذك��ر في��ه م��ن الف��روع والتن��ابيه المدلل��ة
عل��ى طريق��ة أه��ل الح��ديث بالدل��ة المعلل��ة المخرج��ة مم��ا ل��و اجتم��ع علي��ه فئام م��ن الن��اس م��ا اس��تطاعوا أن

Eش��رح مس��لم، ول��ه كت��ب ك��ثيرة: يؤلف��وا مثل��ه ف��ي ه��ذه العم��ر القص��ير خمس��ة وأربعي��ن س��نة عم��ره، ول��ه أيض��ا
.مباركة، فيها فوائد عظيمة

على كل ح��ال الن��ووي مع��روف أم��ره، والح��ديث عن��ه يط��ول، لك��ن ال��ذي يهمن��ا كت��ابه الربعي��ن النووي��ة، فيق��رأ
Eعليه شرح المؤلف، شرح الربعي��ن للن��ووي نفس��ه، ش��رح مختص��ر ومتق��ن، ول م��انع أن يق��رأه المنته��ي مقرون��ا
بشرح الحافظ ابن رجب، المسمى جامع العلوم والحكم، وهذا الكتاب كغيره من مؤلفات هذا الم��ام فيه��ا م��ن
العلم العجب العجاب، فيها علم الس��لف، وش��رحه للربعي��ن ش��اهد ل��ذلك، ش��رحه للبخ��اري ل��و كم��ل لك��ان م��ن
العجائب، وشرحه للترمذي أيضاE شيء أش��يد ب��ه، لك��ن م��ع الس��ف أن��ه ل يوج��د من��ه إل القس��م الخي��ر وه��و

.شرح العلل



إذا حف��ظ ط��الب العل��م المبت��دئ الربعي��ن، انتق��ل بع��دها إل��ى عم��دة الحك��ام، والمقص��ود به��ا الص��غرى، وه��ي
حف��ظ ك��ذا وك��ذا وعم��دة: التي يذكرها أهل العلم ف��ي كت��ب ال��تراجم، ف��إذا ق��الوا ف��ي ترجم��ة أح��د م��ن أه��ل العل��م

الحكام فالمراد بها الصغرى، وتأتي أهميتها من إمامة مؤلفه��ا وانتق��اء أحاديثه��ا، فأحاديثه��ا م��ن الص��حيحين
.وهو شرط المؤلف

ثم بعد ذلكم يقرأ على هذه العمدة إذا حفظها، وهي عمدة تسعف في وقت الحاجة، يقرأ ما كتب عليها، وما
كتب عليها مما يناسب الطلبة متوسطي التحصيل، كتاب في غاي��ة الختص��ار وه��و خلص��ة الكلم للش��يخ
فيصل بن مبارك، وأطول منه وأيسر وأقرب للطلب وليكونوا غير المتخصص��ين ف��ي العل��م الش��رعي تيس��ير
العلم للشيخ ابن بسام، هذا كتاب في غاية الوضوح والسهولة، لكن إذا قرناه بش��رح اب��ن دقي��ق العي��د أحك��ام
الحكام، هذا ينبغي أن يتخرج عليه طالب العلم، إذا فهمه طالب العلم فهو لما س��واه أفه��م، أحك��ام الحك��ام

.لبن دقيق العيد وعليه حواشي الصنعاني، الكتاب مطبوع مع حواشيه في أربعة مجلدات

:.......طالب

ص��عب ص��عب، ص��عب الكت��اب ص��عب، لك��ن لي��س معن��ى ه��ذا التنفي��ر، ل، الص��عب إذا فهم��ه الط��الب تل��ذذ
.بقراءته، نعم؛ لنه يصير كشف، كل جملة تفهمها فتح، تتلذذ بها

إذا قرأت على العمدة تعليقات الشيخ فيصل ب��ن مب��ارك، وش��رح اب��ن بس��ام نع��م ،وت��أهلت لق��راءة ش��رح: فنقول
.ابن دقيق العيد ل مانع من ذلك

فهناك شرح مطول على العمدة وهو العلم بفوائد عمدة الحكام لبن الملقن وهو كتاب مبس��وط، ل��و ترج��أ
.قراءته إلى مرحلة تالية؛ لطوله وتشعب معلوماته لكان أولى، لكن يذكر بمناسبة ذكر العمدة

المح��رر ف��ي الح��ديث للم��ام: هن��اك أيض���اE م��ن الكت��ب ال��تي اختص���رها أه��ل العل��م وح���ذفوا أس���انيدها لتحف��ظ
الح��افظ اب��ن عب��د اله��ادي، وه��و كت��اب متق��ن، عل��ى اس��مه مح��رر مض��بوط، في��ه إش��ارات ودق��ائق إل��ى عل��ل
ن التف��ت الن��اس إلي��ه ف��ي Jالحاديث قد ل توج��د عن��د غي��ره، ولكن��ه ل��م ي[ع̀ت��̀ن ب��ه، ل يوج��د ل��ه ش��رح مطب��وع، وا
الخير، ووضعوا فيه الدروس والدورات وشرحوه بأش��رطة، وه��و ح��ري وج��دير وخلي��ق بالعناي��ة، فعل��ى ط��الب

.العلم أن يعتني به

ثم بعد ذلكم بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلني، الذي هو أشهر من نار على عل��م عن��د طلب العل��م،
والعناية به فائق��ة، وش��رح ودرس ف��ي جمي��ع القط��ار، من��ذ ت��أليفه إل��ى يومن��ا ه��ذا وه��و عم��دة ف��ي ه��ذا الب��اب،

الب��در التم��ام للقاض��ي الحس��ين ب��ن محم��د: عن��ي ب��ه أه��ل العل��م عناي��ة فائق��ة، فل��تراجع علي��ه الش��روح ومنه��ا
فيه حشو كثير، فيه حش��و ك��ثير واعتم��اده عل��ى فت��ح الب��اري، وش��رح- أعني هذا الشرح-المغربي يماني لكنه 

النووي على مسلم، والتلخيص الحبير، هذه عمدته، ثم بعد ذلكم ينقل نقول من كتب الزيدي��ة، ويس��تطرد ف��ي
.ذكر آرائهم ومذاهبهم

اختص��ره المي��ر محم��د ب��ن إس��ماعيل الص��نعاني ف��ي كت��ابه الش��هير س��بل الس��لم، وه��ذا ينبغ��ي أن يعتن��ي ب��ه
طالب العلم لتج��رد م��ؤلفه، ودوران��ه م��ع الس��نة، فيرج��ح م��ا يرجح��ه، أو م��ا يترج��ح ل��ه م��ن خلل ال��دليل، وه��و

.مختصر من البدر التمام، ولكونه أفضل من المختصر صارت العناية به أكثر



Eشرح معاصر للشيخ ابن بسام اسمه توضيح الحكام، فائدته تكمل في سهولته وترتيب��ه، وأيض��ا Eهناك أيضا
.ن[قول فتاوى المعاصرين كاللجنة الدائمة، وهيئة كبار العلماء، ومجمع الفقه وغيرها، هذه مهمة

بعد ذلكم كتاب المنتقى، للمجد ابن تيمية جد شيخ السلم، وهو كتاب عظيم ح��وى ج��ل أح��اديث الحك��ام،
ل يستغني عنه طالب علم، فجمع جل ما يحتاجه طالب العل��م م��ن أح��اديث الحك��ام، وه��و مش��روح، ش��رحه

نيل الوطار، والكتاب أصله عظيم، وشرحه نفيس؛ لنه كما قلن��ا ع��ن س��بل: الشوكاني، في كتابه المشهور
ي����دور م����ع ال����دليل، ي����دور م����ع ال����دليل، ول يعن����ي أن الش����وكاني أو- رحم����ه ال تع����الى-الس����لم، الش����وكاني 

.الصنعاني معصومان ل يقعان في الخطأ، ل، هما كغيرهما من أهل العلم معرضون للخطأ والصواب

Eكتبهما حشرت وملئت بأقوال بعض الطوائف المبتدعة، اض��طروا إل��ى ذكره��ا م��ن أج��ل روج��ان ه��ذه: وأيضا
الكت��ب ف��ي تل��ك البلد؛ لنه��م ج��ل س��كان أو غ��الب س��كان اليم��ن ف��ي وقته��م فيحت��اجون إل��ى ذك��ر م��ذاهبهم

.لتروج هذه الكتب

.على كل حال هذه الكتب كتب ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها، وهي خاصة بالحكام

فعل��ى ط��الب العل��م أن- ال��ذي س��بقت الش��ارة إلي��ه-هناك كتب في الداب والخلق، مثل رياض الصالحين 
يعتن��ي ب��ه؛ لن ه��ذا الب��اب والج��انب م��ن أب��واب ال��دين ف��ي غاي��ة الهمي��ة للمس��لم عموم��اE وط��الب العل��م عل��ى

.وجه الخصوص

ونحن نشاهد عزوف من كثير م��ن طلب العل��م ع��ن ك��ثير م��ن أب��واب ال��دين ال��تي ه��م ب��أمس الحاج��ة إليه��ا،
ن طلب العل��م يعتن��ي بق��راءة أب��واب الفت��ن - الدب الش��رعي-ك��أبواب الدب  ��Sن م أعاذن��ا ال م��ن ش��رها م��ا-̀م��

ن طلب العل��م يعتن��ي ب��أبواب الرق��اق والزه��د؟ ين��در؛ لن همه��م ف��ي المس��ائل-ظه��ر منه��ا وم��ا بط��ن ��Sن م ؟ ̀م��
العملية، لكن ما الذي يحدوا طالب العلم إذا عرف الحكام العملية إلى العمل، ما الذي يسوقه إلى العمل؟
ل مجرد معرفة هذا حلل وه��ذا ح��رام Jهذه النصوص التي هي كالسياط لطالب العلم أن يعمل بهذا العلم، وا

م��ع الس���ف-م��ن غي��ر ملمس��ة للقل��وب، ق���د يغف��ل ط��الب العل��م، وق���د يجف��و، م��ع معرفت���ه ب���الحلل والح���رام 
ن وج��د العل��م،- الشديد Jيلحظ على بعض من ينتسب إلى العلم شيء من الجفا، والتخلف في باب العم��ل وا

على أن م��ن أه��ل العل��م م��ن ي��رى أن العل��م ال��ذي ل يبع��ث عل��ى العم��ل ول يح��دوا إلي��ه ل يس��تحق أن يس��مى
.علماE وال المستعان

 وه��ذا أم��ر للع��دول ب��أن يحمل��وا العل��م، ول،))يحمل هذا العلم من ك��ل خل��ف ع��دوله((: ولذا جاء في الحديث
يتركوا المجال للفساق لحمل العلم، فهذا الجانب أو هذا الباب من أب��واب ال��دين عل��ى ط��الب العل��م أن يعن��ى

.به

يوص��ي بحف��ظ كت��اب ري��اض الص��الحين، يوص��ي- بل دون ذل��ك ف��ي وص��يته-وكان الشيخ فيصل بن مبارك 
، حدد الش��يخ م��ن ب��اب ك��ذا إل��ى..بحفظ كتاب رياض الصالحين، إن لم يتمكن أو لم تسعف الحافظة يحفظ

والكتاب مشروح، شرحه ابن علن في دليل الف��الحين،- نسيت الن، لكن هذا لبيان أهمية الكتاب-باب كذا 
.كتاب مختصر وجيد، ومتقن ومحرر، والمؤلف أشعري، يعني نكون على حذر في مسائل العتقاد

Eفي شرح مملوء بالفوائد، وه��و م��ن أنس��ب م��ا يق��رأ- رحمه ال-الشيخ محمد بن صالح العثيمين : شرحه أيضا



له طريقة في تسهيل العلم بحيث يناسب جميع المستويات، يستفيد من��ه- رحمه ال-على العوام؛ لن الشيخ 
.المنتهي، ويفهمه المبتدئ

أيضا كتب الذكار ألفت فيه��ا الكت��ب الك��ثيرة، عم��ل الي��وم والليل��ة للنس��ائي، عم��ل الي��وم والليل��ة لب��ن الس��ني،
ه��ذه الكت��ب ل ب��د لط��الب العل��م أن يعتن��ي به��ا؛- الذي سبقت الشارة إلي��ه-الدعاء للطبراني، الذكار للنووي 

لن الذكر له شأن عظيم في حي��اة المس��لم فض��لE ع��ن م��ن ينتس��ب إل��ى العل��م، فل ي��زال لس��انك رط��ب ب��ذكر
م��ن الذك��ار، إل بمعرف��ة ه��ذه- علي��ه الص��لة والس��لم-، وكي��ف تع��رف م��ا ج��اء ع��ن الن��بي -ع��ز وج��ل-ال 

.الكتب، وما دون في المطولت التي سوف نذكرها إن شاء ال تعالى

كتاب الذكار للنووي مش��روح، ش��رحه اب��ن علن أيض��اE ف��ي كت��اب أس��ماه الفتوح��ات الرباني��ة، والب��واب ال��تي
.أفردت فيها الكتب كثيرة، ل نريد أن تعوقنا أو تصدنا عما نحن بصدده من الكتب الصلية

كتب السنة الصلية قدمت الكتب التي ذكرناها المجردة؛ لنها تناسب المبتدئين، المبتدئ حفظ ه��ذه الكت��ب
التي ذك��رت، وفهمه��ا وعناه��ا، علي��ه أن يرتق��̀ي بع��د ذل��ك إل��ى الكت��ب المس��ندة، وك��ان الن��اس إل��ى وق��ت قري��ب

وج��دت الجه��ود- ول الحم��د-على يأس تام وقن��وط م��ن حف��ظ ه��ذه الكت��ب، أعن��ي الكت��ب المطول��ة، لك��ن وج��د 
.المباركة الموفقة المسددة المرتبة لحفظ السنة، وأثمرت ثماراE كبيرة

ل تصدقون أيها الخوان أننا إلى وقت قريب، إلى وقت قريب ل نشاهد في البل��د كل��ه م��ن يحف��ظ الق��رآن إل
!!أشخاص معدودين على الصابع من كبار السن

والن ول الحمد والمنة من النساء والرجال من الكبار والص��غار يحفظ��ون الق��رآن، ب��ل إن ام��رأة ف��ي الحج��از
عمرها سبعون سنة أتمت حفظ القرآن، وكان الناس على يأس تام؛ لنهم ي��رون ه��ذه الوراق ك��ثيرة، ول له��م

، نع��م، وق��د يك��ون انش��غال المتق��دمين الوائل بالمعيش��ة ل��ه دور، ك��انت المعيش��ة..س��لف، ول له��م طريق��ة، ول
.شاقة في هذه البلد، ثم تيسرت المور، ووجد المخلصون فرتبوا ونظموا فتبين أن المر يسير

يوجد شباب يحفظون الكتب الستة على طريقته��م، يعن��ي- ول الحمد-أيضاE بالنسبة للسنة حفظ الناس السنة 
ن ك����ان ق����ولهم الكت����ب الس����تة في����ه تج����وز؛ لنه����م ل يحفظ����ون التك����رار، ول يحفظ����ون Jعل����ى اص����طلحهم، وا

.، لكن خيراE عظيم هذا، خير عظيم هذا..السانيد، ول يحفظون

المقصود أن الكتب في البداية أو السنة في البداية دونت على قدر الحاجة والحفظ موج��ود، ث��م لم��ا اش��تدت
الحاجة إلى الحفظ اضطر المسلمون لتدوين السنة التدوين الرسمي، بأمر من الخليفة الراشد عم��ر ب��ن عب��د
العزيز، فقام المام محم��د ب��ن مس��لم ب��ن ش��هاب الزه��ري بالت��دوين، ب��أمر م��ن الخليف��ة الراش��د ف��ي رأس الم��ائة
الثانية، ووجدت المصنفات، وهي مج��رد جم��ع بالس��انيد، وبع��د ذلك��م وج��دت موط��آت ومص��نفات، ومس��انيد،
وجوامع، وسنن، ومعاجم، ومشيخات، وفوائد، وأجزاء، وغير ذلك من فنون السنة، فالموطآت وه��ي إل��ى ح��د
ما شبيهة بالسنن، فعندنا الموطآت والمصنفات والسنن، هذه متقارب��ة، ه��ذه متقارب��ة ج��داE؛ لنه��ا يجم��ع فيه��ا،
أو الغالب عليها أحاديث الحكام، لكن تفترق المصنفات عن السنن أن الس��نن عنايته��ا ب��المرفوع إل��ى الن��بي

والمصنفات تجمع إل��ى ذل��ك الث��ار الموقوف��ة والمق��اطيع وغيره��ا، ب��ل آراء المص��نفين- عليه الصلة والسلم-
.كالموطأ



موطأ المام مالك هو من أشهر الموطآت، والموطأ كتاب عظيم، صنفه نجم السنن المام مالك ب��ن أن��س،
ووط��أه ومه��ده ويس��ره للمتعلمي��ن، وعن��ي ب��ه ف��روي برواي��ات ك��ثيرة، ل��ه أك��ثر م��ن س��ت عش��ر رواي��ة، ق��د تبل��غ

العشرين رواية، أيش معنى روايات؟
الخذون عن المام مالك كل له طريقته في الت��دوين، وف��ي الزي��ادة والنق��ص حس��ب م��ا يتيس��ر ل��ه مم��ا يق��رؤه

ليس من عادته أن يقرأ على الطالب كبقية أه��ل العل��م، ب��ل- رحمه ال تعالى-على المام؛ لن المام مالك 
يكفي��ك: يعرض عليه العلم عرضاE، وينك��ر أش��د النكي��ر عل��ى م��ن يطل��ب م��ن الم��ام مال��ك أن يح��دثه، ويق��ول

العرض في القرآن، ول يكفيك في السنة؟
على كل حال موطأ الم��ام مال��ك كت��اب نفي��س وموج��ود، ومختص��ر، ول��ه رواي��ات ك��ثيرة م��ن أهمه��ا وأش��هرها
رواية يحيى بن يحيى الليثي، هذه أشهر الروايات، وعليها أكثر الشروح، عليها شروح ابن عبد البر التمهيد

Eشرح الباجي، المسمى أيش؟ المنتق��ى، وه��و كت��اب نفي��س، إض��افة إل��ى كت��ب اب��ن: والستذكار، وعليها أيضا
.عبد البر، يعتنى بها لفهم الموطأ

هناك رواية أبي مصعب الزهري، وهي من أوفى الروايات وأتمها، وهناك رواية محمد بن الحسن الشيباني،
دخاله بعض ما ينصر مذهب أبي حنيفة ف���ي Jصاحب أبي حنيفة للموطأ، وتأتي أهميتها من إمامة راويها وا

.أحاديث الموطأ

الراوي له دور في الكتاب، وال��ذي ل يع��رف ط��رائق المتق��دمين ف��ي التص��نيف يش��كك ف��ي ثب��وت ه��ذه الكت��ب،
تأتي إلى موطأ المام مالك مستفيض استفاضة أشهر من كل ش��هير، ت��أتي إلي��ه فتج��ده: موطأ المام مالك

:ح��دثنا يحي��ى ب��ن يحي��ى كي��ف؟ يحي��ى ب��ن يحي��ى ه��و ال��راوي ع��ن مال��ك، ح��دثنا يحي��ى ب��ن يحي��ى ق��ال: يق��ول

ح��دثنا يحي��ى ب��ن يحي��ى: قرأت على مالك، والموطأ لمن؟ لمن الموطأ؟ للمام مالك، فكيف يقال في الكت��اب
قرأت على مالك؟: قال

ق��ال الش��افعي، المس��ند، مس��ند: وقل مثل ذلك ف��ي كت��ب المتق��دمين كله��م، كت��ب الش��افعي، أخبرن��ا الربي��ع ق��ال
المام أحمد، حدثنا عبد ال، قال حدثني أبي، كيف يكون للمام أحمد، والراوي داخل في الكتاب؟

إذن المؤلف من دون عبد ال، هذا إذا عاملنا هذه الكتب بمثل ما نعامل ب��ه كت��ب المت��أخرين ال��ذين يتول��ون
التأليف بأيديهم، ولجهل بع��ض الكت��اب المعاص��رين بطريق��ة المتق��دمين ف��ي التص��نيف أل��ف كت��اب ح��ول الم

!للمام الشافعي إصلح أشنع خطأ في تاريخ التشريع السلمي الم ليست للمام الشافعي

إجماع، إجماع أن الم للم��ام الش��افعي، م��ا ال��ذي أوقع��ه ف��ي ه��ذا؟ جهل��ه، وم��ع الس��ف أن م��ن يكت��ب مث��ل
هذه الكتابة هو شخص ل يمت إلى العلم بصلة، بل ل يمت إلى الستقامة فض��لE ع��ن العل��م الش��رعي وال

.المستعان

، المس��ند لم��ن ي��ا أخ��ي؟ للم��ام أحم��د..كي��ف الم��ام أحم��د: فعلين��ا أن نفه��م ه��ذه الدقيق��ة، ي��أتي م��ن يق��ول ل��ك
ح��دثنا عب��د ال ممك��ن؟ ه��ذا: حدثنا عبدال، المام أحمد يقول: إجماعاE، ما أحد يخالف في هذا، كيف يقول

.حدثني أبي، إذن ل بد من أن نعرف مثل هذه المور: حدثنا عبد ال قال!! مستحيل

تصرف وهو شيخ من أهل الفن ومن أهل العلم ومن أهل العمل فيم���ا- رحمه ال تعالى-الشيخ أحمد شاكر 



نحس��ب تص��رف ف��ي المس��ند تص��رفاE غي��ر مرض��ي، فح��ذف عب��د ال وح��ذف الب، مباش��رة ح��دثنا فلن م��ن
!!شيوخ المام أحمد

هذا يا أخي تصرف في كتب الخرين، مث��ل ه��ذه التص��رفات تجع��ل النس��ان ل يث��ق ب��الكتب، ب��ل عل��ى م��ن
أراد نشر الكتب وخدمة الكتب أن يبقيها كما هي من غير تصرف، نعم؟

يا شيخ يعني الرواية عن من دون ابن المام أحمد، عن من دون الشيباني؟: طالب
كيف؟
الرواية عن طلب المام مالك، حل الشكال؟: طالب

الن عندنا أيش؟ الكتاب ما هو للمام مالك؟
.بلى: طالب

اتفاقاE يعني هو من حديث المام مالك؟
.بلى: طالب

جمعه المام مالك في البداية، المام مالك لما جمع الكت��اب ق��رأه علي��ه يحي��ى ب��ن يحي��ى ف��أثبت اس��مه لبي��ان
أن هذه رواية يحيى، نعم، فجاء من بعده وأبقاه كما هو، فص��ار برواي��ة يحي��ى ب��ن يحي��ى ع��ن مال��ك، وهك��ذا

:ه��ي م��ن حي��ث النظ��ر المعاص��ر للتص��نيف، نع��م، ق��د تق��ول: بقية الكتب لهم طريقة ف��ي التص��نيف ق��د تق��ول

إنها غير مستساغة، نعم، تكون غير مستساغة، وأنتم تعرف��ون الم��ور أول م��ا تب��دأ يك��ون فيه��ا م��ا فيه��ا، ث��م
بعد ذلكم تتطور، نعم، هؤلء لم يس��بقهم أح��د إل��ى الت��أليف، لبن��ات أول��ى ف��ي بن��اء الت��أليف، فه��ذا ع��ذرهم ف��ي

.هذا الباب، وهي أيضاE أمانة تحملها الراوي عن من روى عنه، وهكذا إلى آخره، أمانة تحملها

ويمث��ل له��ا بمص���نف اب��ن أب��ي ش��يبة، ومص��نف عب��د-والمص��نفات - ومثاله��ا موط��أ الم��ام مال��ك-الموط��آت 
هذه المصنفات فيها ألوف مؤلفة من الحاديث، وهي شبيهة بالموط��آت؛ لك��ثرة- الرزاق ابن همام الصنعاني

الث���ار، وه���ي ش���بيهة ف���ي التص���نيف بالس���نن؛ لن جله���ا أح���اديث أحك���ام، ول���ذا ل ي���رى بعض���هم ف���رق بي���ن
.الموطآت والمصنفات والسنن

ذا أردنا الترتيب الزمني قلنا Jوم��ن أعظمه��ا وأجله��ا مس��ند: المسانيد قبل الجوامع، المس��انيد: هناك الجوامع، وا
المام أحمد بن حنبل، والمترجمون يتفقون على أنه أربعين ألف، لكنه لما طبع ب��الترقيم وج��د ثلثي��ن، وه��ذه

.المسألة ل إشكال فيها

ض��اع م��ن ص��حيح: صحيح مسلم اختلف في عدده م��ن ثماني��ة آلف إل��ى اثن��ا عش��ر أل��ف، يعن��ي ه��ل نق��ول
مسلم شيء، أو من مسند المام أحمد شيء؟

:ما ضاع شيء، يعني إن حصل خلل في بع��ض النس��خ، وس��قطت أح��اديث يس��يرة كالمس��ند مثلE، م��ا نق��ول

ضاع شيء، استدركت، لكن تبقى أنها أحاديث يسيرة، إذن كيف؟ الفرق الربع الن؟
..المتقدمون ليست لهم عناية بعدb الحاديث، هذه المور مفضولة عندهم، ل يولونها عناية: نقول

 



الجزء الثاني -2

بسم ال الرحمن الرحيم
 

المتق��دمون ليس��ت له��م عناي��ة بع��د الح��اديث؛ ه��ذه الم��ور مفض��ولة عن��دهم، ل يولونه��ا عناي��ة، همه��م: نقول
الحف��ظ والفه��م، فب��دلE م��ن أن يجل��س يع��د أربعي��ن أل��ف ح��ديث أو ثلثي��ن أل��ف ح��ديث يحف��ظ م��ائة ح��ديث ف��ي
هذه المدة، لكن المتأخرين خف عندهم العناية بالعلم من حيث الحفظ والفهم، اعتنوا بهذه الشياء التي ه��ي
ثانوي��ة بالنس��بة للعل��م الش��رعي، ب��ل ليس��ت مع��دودة م��ن العل��م الش��رعي، كون��ك تع��د الح��اديث واح��د، اثني��ن،

، أيش من نتيجة؟..ثلثة، أربعة، عدد البواب، عدد
-إل��ى أن ج��اء ش��خص وع��د ح��روف بع��ض الكت��ب –الح��روف- ال��ترف العلم��ي-وص��ل الح��د عن��د المت��أخرين 

وهذا حصل لشخص من اليمن أشكل عليه القراءة في تفسير الجللين، هل ي[ق�رأ بطه��ارة، أو م��ا يحت��اج إل�ى
إل��ى المزم��ل الع��دد: وضوء؛ لن الحكم للغالب، فعد أحاديث التفسير، حروف التفسير وحروف القرآن، فقال

واح��د، م��ن الم��دثر إل��ى آخ��ر الق��رآن زاد التفس��ير قليلE، ف��انحلت عن��ده المش��كلة، ص��ار الغ��الب تفس��يراE، ص��ار
يقرأ في تفسير الجللين من غير طهارة، هل يعنى المتقدمون بمثل هذه المور؟ أب��داE، م��ا يهم��ه إن�ه يش��وف

، نع�م،................وبع��دين، نع�م، الع��وام يقول��ون.......... الكتاب مجلد كبير، فيه ألف ح�ديث ألفي�ن ح�ديث
وأيش هو ما يضير يعني، المهم أنه كتاب محفوظ بي�ن ال��دفتين م��ا يحت��اج إل��ى أن نع��ده، وب��دلE م�ن أن تع��د

.واحد اثنين ثلثة تأخذ لك يوم، احفظ لك كمية من الحاديث، هذه عنايتهم

المقصود أن المسند من أهم كتب السنة وأجمعها، وهو مرتب على المسانيد، والمس��ند ف��ي ع��رف أه�ل العل�م
الكتاب الذي يرتب على ترتيب الرواة من الص��حابة، عل��ى ترتي��ب ال��رواة م�ن الص��حابة، مث��ل مس��ند أح��اديث
أب���ي بك���ر الص���ديق، أح���اديث عم���ر، أح���اديث عثم���ان، أح���اديث عل��ي، وهك���ذا إل���ى آخ���ر العش��رة، إل��ى آخ���ر

.البدريين، إلى آخر كذا، كل له طريقة في ترتيبه، لكن يجمع أحاديث الصحابي الواحد تحت ترجمته

ولكونه يجمع أحاديث الراوي من غير تمييز جاءت رتبة المسانيد دون رتبة السنن، لماذا؟
لن مؤل��ف الس��نن ي��ترجم بحك��م ش��رعي، ب��اب تحري��م ك��ذا، ب��اب وج��وب ك��ذا، فه��و ي��ترجم بحك��م ش��رعي، وه��و

.ينتقي للستدلل على هذا الحكم بأقوى ما يجد، بخلف من يترجم بترجمة صحابي

عيادة المريض، ل بد أن يأتي ب��أقوى م��ا يج��د مم��ا يؤي��د ه��ذا- على سبيل المثال-الن إذا ترجم باب وجوب 
أحاديث أبي بكر الصديق، هل يحتاج أن ي��أتي ب��أقوى م��ا رواه أب��و بك��ر الص��ديق؟ ل،: الحكم، لكن إذا قال

ول��ذا ت��أخرت رتب��ة المس��انيد- رض��ي ال عن��ه-م��ا يل��زم، المه��م أن ه��ذه الح��اديث مروي��ة م��ن طري��ق الص��ديق 
-:رحمه ال تعالى-عن رتبة السنن، ولذا يقول الحافظ العراقي 

ودونه�����������ا ف�����������ي رتب�����������ة م�����������ا جعل
كمسند الطيالسي وأحمدا

عل���������ى المس���������انيد في���������دعى الجفل 
وعده للدارمي انتقد
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مس��ند الم�ام أحم�د، كت�اب عظي��م وه��و أط��ول المس��انيد، باس��تثناء مس��ند بق�ي ال��ذي ل��م يوج��د، ب�ل ه�و أط�ول 
الكتب المتداول��ة ف��ي الس�نة، وه��و كت�اب عظي��م، ش��رطه كم�ا ق��رر ش�يخ الس��لم اب�ن تيمي�ة ل يق�ل ع�ن ش��رط
ل ل يوج���د، وللح���افظ اب���ن حج���ر كت���اب Jأب���ي داود، والخلف ف���ي أح���اديثه ه���ل يوج���د في���ه ش���يء موض���وع وا

؛ لن اب��ن الج��وزي أدخ��ل بع��ض الح��اديث م��ن المس��ند ف��ي)الق��ول المس��دد ف��ي ال��ذب ع��ن المس��ند: (أس��ماه
الموضوعات، فدافع عنه الحافظ ابن حجر، وعلى طالب العلم أن يقرأ مقدمة هذا الكتاب؛ فيها من الدب،

.وفيها من العتراف لهل الفضل بالفضل، ما ينبغي أن يتأدب عليه طالب العلم

م��ائتين-وهو أقدم، من مسند المام أحمد؛ باعتب��ار أن الطيالس��ي مت��وفى قب�ل الم�ام أحم�د : مسند الطيالسي
لك�ن باعتب��ار الج��امع ي��ونس ب��ن ح��بيب ال��راوي ع�ن الطيالس��ي- وأربع��ة، والم��ام أحم��د م��ائتين وواح��د وأربعي��ن

م��ن أق��ران الم��ام أحم��د، ومس��ند الطيالس��ي ف��ي مجل��د واح��د، أح��اديثه ليس��ت ب��الكثيرة بالنس��بة لمس��ند الم��ام
أحمد، لكنه مسند مشهور معتنى به عند أهل العلم

وعده للدارمي انتقدا كمسند الطيالسي وأحمد
ابن الصلح عد الدارمي من المسانيد، فانتقد في عده للدارمي م�ن المس��انيد، وه��و مرت��ب عل��ى الب��واب، ل

إن الحافظ العراقي يريد بالمسانيد المعنى العم وهو الحاديث المروية بالسانيد كما جاء ف��ي تس��مية: يقال
وأح���واله وس���ننه- علي���ه الص���لة والس���لم-البخ���اري الج���امع الص���حيح المس���ند، المختص���ر م���ن أخب���ار الن���بي 

ب��المعنى الص��طلحي، فانتق��د علي�ه- وأيامه، هذا ب��المعنى الع�م، لك�ن ه��و يتح��دث ع�ن الس��انيد –المس��انيد
ع��ده ال��دارمي م��ن المس��انيد، الله��م إل إن ك��ان يري��د المس��ند ال��ذي أش��ار إلي��ه الخطي��ب البغ��دادي ف��ي ترجم��ة

.الدارمي مما لم يوقف عليه، هذا شيء آخر، ولعله أراد ذلك

على كل حال المسانيد هذه طريقتها، وكيفية الستفادة منه��ا أن يبح��ث ع�ن أح��اديث ك�ل راو تح��ت ترجمت��ه،
، راوي��ه أب��و بك��ر الص��ديق، وتفي��د ك��ثيراE إذا عرف��ت ال��راوي، إذا عرف��ت ال��راوي م�ن..الحديث عندك ف��ي ترجم��ة

الص���حابة تفي���دك المس���انيد، لك���ن ل يك���ون ال���راوي م���ن المك���ثرين ك���أبي هري���رة مثلE، تبح���ث ف���ي المس���ند ع��ن
.أحاديث أبي هريرة ما استفدت؛ يطول عليك الوقت، فتلجأ إلى طريقة أخرى

ه��ذه المس��انيد، وهن��اك الجوام��ع، وه��ي ال��تي تجم��ع جمي��ع أب��واب ال��دين، تجم��ع جمي��ع أب��واب ال��دين بخلف
الموطآت والمصنفات والسنن، أب��واب ال�دين كله��ا ففيه��ا اليم��ان، وفيه��ا العل�م، وفيه��ا الطه��ارة، وفيه��ا الص�لة
والزك��اة، وآخ��ر العب��ادات، والمع��املت، والمغ��ازي، والفت��ن، وال��دعوات، والتوحي��د، والعتص��ام، جمي��ع أب��واب

والج����امع- لج����امع الص����حيح للم����ام البخ����اري-ال���دين تجم����ع ف����ي الجوام����ع، وم���ن أهمهم���ا ص���حيح البخ����اري 
الصحيح للمام مسلم، والجامع أو جامع الترمذي، ه�ذه أه��م الجوام��ع، وفيه��ا جمي�ع م�ا يحت��اجه ط�الب العل�م

.من أبواب الدين

..والكلم عن الصحيحين ل ينتهي، الن الزبدة جاءت، وأظن الوقت بعد

.أطلت يا شيخ: طالب

.هاه

.أطلت في المقدمة زيادة: طالب



.كيف؟ بس هنا تمهيد توطئة مقدمة

.أعانكم ال، أعانكم ال: طالب

.مقدمة توطئة، يحتاجها طالب العلم

هل صحيح ما ذكر من وجود مسند بقي بن مخلد في برلين؟: يقول هذا
ل�م يفق�د م�ن كت�ب الس�نة ش�يء، ك�لb الكت�ب بخط��وط الئم�ة، ك�ل م��ا: من قرأ في مقدمة تحفة الحوذي، قال

تريد، مسيل اللعاب يسمونه، كل ما تريد، تجد المسند بخط عبد ال بن الم��ام أحم��د، وعلي��ه خط��وط الئم�ة
من بعده، وكذا وكذا، في الخزانة الجرمنية، وكل خذ من أمثلة كثيرة جداE، خط��وط الئم��ة، لك�ن الواق��ع، أي�ن

المة عن هذه الكتب؟
....هل صحيح: وهذا يقول

وين؟ فتحت أب��واب ألماني��ا وأس��وارها، ودخله��ا- في ألمانيا-هو ذكر مسند بقي بن مخلد في الخزانة الجرمنية 
.الناس وبحثوا ما وجدوا، وجدوا شيئاE يسيراE، لكن على مستوى ما ذكر ما هو بصحيح

نع���ود إل���ى الجوام���ع والكلم ع��ن الجوام���ع يط���ول؛ لنه���ا تض���م أعظ���م كت���ب الس���نة، وهم���ا الص���حيحان، هم���ا
وكلم أه����ل العل����م ف����ي المفاض����لة بينهم����ا كلم مع����روف،- ص����حيح البخ����اري وص����حيح مس����لم-الص����حيحان 

.والجمهور على أن البخاري أصح

أول م�����ن ص������نف ف������ي الص�����حيح 
ومسلم بعد وبعض الغرب مع 

محم����������������د وخ����������������ص بالترجي����������������ح  
أبي علي فضلوا ذا لو نفع

يلي�ه ص�حيح- ع�ز وج��ل-فصحيح البخ��اري أص�ح الكت�ب عن�د جمه��ور العلم�اء، أص�ح الكت��ب بع��د كت�اب ال 
.مسلم

بعض المغاربة مع أبي علي النيسابوري فض��لوا ص�حيح مس��لم، لك��ن الواق��ع ي��رد ذل�ك، فالص��حيح أو الص��ح
، ال��رواة المنتق��دون ف��ي bفي صحيح البخاري أكثر؛ ودليل ذلك أن الحاديث المنتقدة في صحيح البخاري أقل
ن ك�ان النتق�اد ف�ي الغ�الب ل ح��ظ ل�ه م�ن النظ��ر، Jص�حيح البخ��اري أق�ل م�ن المتق�دين ف��ي ص��حيح مس��لم، وا
ن ك��ان Jلك��ن ح��ديث ل��م ينتق��د البت��ة م��ا ه��و مث��ل ح��ديث انتق��د، وراوي ل��م ينتق��د البت��ة، لي��س مث��ل راوي انتق��د وا

.النتقاد ضعيف

إمام��ة البخ��اري؛ فالم��ام البخ��اري ل��ه ي��د ط��ولى ف��ي ه��ذا الش��أن، إم��ام الحف��اظ، ومس��لم تلمي��ذه: الم��ر الث��اني
.لول البخاري ما راح مسلم ول جاء: وخريجه، حتى قال الدارقطني وغيره

، والحاديث المنتقدة فيه bفإذا نظرنا إلى واقع الكتابتين وجدنا الراجح قول الجمهور، وصحيح البخاري أصح
.أقل، والرواة المنتقدون فيه أقل، فهو أرجح

فضلوا صحيح مسلم؛ لنه ليس فيه بعد الخطبة إل حديث السرد، الحديث سرد،- ومنهم ابن حزم-المغاربة 
م��ا في��ه ول تراج��م، م��ا ف��ي ب��اب ك��ذا، كت��اب ك��ذا، ول في��ه آث��ار إل القلي��ل الن��ادر، فالبخ��اري ممل��وء ب��التراجم
والث���ار م��ن أق���وال الص��حابة والت��ابعين، وفي��ه المعلق��ات، في��ه أل��ف وثلثم��ائة وأربعي���ن ح��ديث معل��Qق، يعن��ي
حذفت أسانيدها أو بعض أسانيدها، بينما صحيح مس��لم لي�س في�ه آث�ار إل القلي�ل الن�ادر، ولي��س في�ه تراج�م،



والمعلق���ات ال���تي في��ه ع��دتها أربع��ة عش��ر ح���ديثاE كله��ا موص���ولة ف���ي ص��حيح مس���لم، إل واح���د موص���ول ف���ي
ل Jالبخاري، إذن لسنا بحاجة إلى بحث معلقات مسلم، يعني وجود هذه المعلقات ف��ي ص��حيح مس��لم م��ؤثر وا

.غير مؤثر؟ غير مؤثر؛ لنها كلها موصولة في الصحيح نفسه سوى واحد موصول في البخاري

البخاري عنده ألف وثلثمائة وأربعين حديث معلق، بمعنى أنها ح��ذفت أوائل أس��انيدها، وكله��ا موص��ولة ف�ي
الصحيح سوى مائة وستين أو م��ائة وتس��عة وخمس��ين ه��ذه ه��ي مح��ل البح��ث، وه��ي عل��ى قس��مين؛ لن منه��ا
م�ا ص��در بص��يغة الج��زم، ومنه��ا م�ا ص��در بص��يغة التمري��ض، فم�ا ص��در بص��يغة الج��زم مض��مون ومص��حح
إل�ى م�ن عل��ق عن�ه؛ لن البخ��اري ض�من م�ن ح�ذف، م��ا دام ج��زم بنس�بته إل�ى راو م�ن روات��ه ف��إنه ق��د ض��من

.من حذف، ويبقى النظر فيمن أبرز من رجال السناد

ما صدر بصيغة التمريض منه ما هو صحيح على شرطه، ومنه ما هو صحيح على شرط غيره، ومنه ما
ل يتط��وع: "هو ضعيف، لكن الضعيف الذي ضعفه شديد ينبه عليه المام البخاري، ي��روى ع�ن أب��ي هري��رة

صحيح البخاري أصح، وهو: فحينئذ نقول- رحمة ال عليه-، ولم يصح، ينبه عليه المام "المام في مكانه
أكثر فائدة؛ لن الفقه في تراج��م البخ��اري، والم��ام البخ��اري ف��ي الس��تنباط م�ن أفق�ه الن��اس وأدقه��م وأغزره��م،
مسلم ما فيه تراجم، يجمع لك الحاديث، نعم له طريقة في الختيار، وله طريقة في السياق، له طريقة ف��ي

الس��ياق،- ف��ي ص��ناعة-ترتي��ب الس��انيد والمت��ون، ب��ارع ف��ي ه��ذا الب��اب، لك��ن لي��س ل��ه فق��ه، فقه��ه ف��ي طريق��ة 
سياق المتون والسانيد، هنا يكمن فقه مسلم، ومن هنا رجح

تش���اجر ق����وم ف���ي البخ���اري ومس���لم
لقد فاق البخاري صحة: قلت

أي ذي�����������ن تق�����������دم: ل�����������ديQ وق�����������الوا 
وفاق في حسن الصناعة مسلم

مس��لم ل ش��ك أن��ه يتص��رف تص��رفاE بارع��اE ف��ي تق��ديم وت��أخير بع��ض الس��انيد والمت��ون، وم��ن أدل��ة ذل��ك الث��ر
الذي ذك�ره بي�ن أح�اديث الم��واقيت مم�ا ل علق�ة ل�ه ب��المواقيت، لم��ا ذك��ر ه�ذه الس��انيد ال��تي ب��رع رواته��ا ف��ي

ل يستطاع العلم براحة الجسم، ل يستطاع العل��م: "وقال يحيى بن أبي كثير: سياقها، وأبدع في ترتيبها قال
".براحة الجسم

ه���ل يس���تطيع أح���د أن ي���برع ف���ي أي عم���ل يت���وجه إلي���ه وه���و مرت���اح؟ يس���تطيع؟ م���ا يس���تطيع، أي عم���ل م���ن
العم��ال، س��واءE ك��ان ف��ي ال��دنيا أو ف��ي الخ��رة، ل ب��د م��ن التع��ب، ل يس��تطاع العل��م براح��ة الجس��م، وطلب

؟ يعن��ي ف��ي الملح�ق ه�ذه..العلم وهم عل�ى فرش��هم وعل��ى اص��طلح بع�ض المش��ايخ يق�ول، أي�ش يق��ول كلم�ة
ح��ق ال��بيوت، جالس��ين يس��ولفون يب��ون يحص��لون العل��م، به��ا اللت والن��ترنت والش��رطة، وم��ع ذلك��م م��ن ل

، الش��اهد حاص��ل، ال��ذي يري��د أن يرت��اح..يعتني ب��العلم ل يع�ان ول عل��ى س��ماع الش��رطة، م��ا يع��ان، الش��اهد
ويسمع وهو في فراشه أو في الملحق جالس يسولف مع زملئه فإنه ف��ي الغ��الب ل يع�ان ول عل�ى الس��ماع،

.ل يستطاع العلم براحة الجسم، ل بد من التعب: وهذا كما قال يحيى بن أبي كثير

ف��إذا تق��رر ه��ذا فص��حيح البخ��اري أص��ح، وعناي��ة الم��ة ب��ه أك��ثر، ش��رح الش��روح ال��تي ل حص��ر له��ا ول ي��زال
مئات الش���روح، كي���ف أخت���ار؟ البخ���اري ل��ه مئات الش���روح، كي���ف: يش���رح إل���ى الن، وق���د يق���ول ط���الب العل���م

أختار؟ إذا تركته يختار احتار؟



م�ن بي��ن ه��ذه الش��روح ش��روح معروف��ة بن��ي بعض��ها عل�ى بع�ض، يعن��ي نتج��اوز ش��رح الخط��ابي وش��رح: نق��ول
ابن بطال والشروح الخ��رى ح��تى نص��ل إل�ى ش��رح الكرم��اني، ش�رح لطي��ف ونفي��س وفي��ه ف��وائد، وفي��ه ط��رائف
:تحبب طالب العلم في القراءة، وفيه أوهام، فيه أوهام ل��م ي��ترك م�ن أجله��ا، ول��ذا تج��دون ك�ل الش��راح يقول��ون

ق��ال الكرم��اني، ق��ال الكرم��اني، أح��د ينس��ب، وأح��د م��ا ينس��ب بع��د، ق��د ينق��ل عن��ه بل نس��بة، ول��ه الفض��ل ف��ي
ش��عير م��أكول م��ذموم، رحم�ة ال: ذلك، ثم عاد يا ال إذا أخطأ، وهم تص��دوا لل��رد علي�ه، كم��ا يقول��ون العام�ة

.عليه

ويكفي��ه أن ك�ل- م��ن يخل��و-لك�ن يبق��ى أن الكت��اب نفي��س ولطي��ف وفي��ه ه��ذه الوه��ام، وم��ن يع��رو م�ن الوه��ام 
.من جاء بعده اعتمد عليه

هناك شرح الحافظ ابن حجر، واعتم��د اعتم��اد ك��بير عل��ى الكرم��اني، وتص��دى ل�ه بالنق�د، ف��ي جمي��ع أوه��امه،
.وشرح الحافظ شرح عظيم نفيس، ل يستغني عنه طالب علم، ل يستغني عنه طالب علم

:.......طالب

إيش تسوي لهم يا أخي الوقت، الوقت ما يسعف، السئلة كثيرة؟
:.............طالب

.يا أخي السئلة كثيرة ما نستوعب، والكلم باقي كثير، الن الكتب الستة ما بعد جاءت

.أحسن ال إليك: طالب

.شرح عظيم) فتح الباري(المسمى - رحمه ال-شرح الحافظ ابن حجر 

يقول السئلة؟: طالب
.نعم

.أردت إلغاء السئلة: طالب

ب��س المش��كلة الل��ي ب��رع، ه��ؤلء الخ��وان له��م علين��ا ح��ق له��م علين��ا ح��ق، ش��وف الل��ي م��ا ل علق��ة بال��درس
.استبعده

يض��اح، تكل��م- رحمه ال تعالى-اجتهد الحافظ  Jف��ي إيض��اح الكت�اب وبي��انه بجمي��ع م��ا يحت��اج إلي�ه م��ن بي��ان وا
عل��ى ال��تراجم بكلم ورب��ط الح��اديث وبي��ن مناس��باتها وارتباطه��ا بتراجمه��ا، وش��رح الح��اديث، وبي��ن رواي��ات
الصحيح مما يحتاج إليه، اقتصر على ما يحتاج إليه، معتمداE في ذلك على رواية أبي ذر، ويش��ير إل��ى م��ا
ع��داه عن��د الحاج��ة، فط��الب العل��م ل يس��تغني ع��ن فت��ح الب��اري، كم��ا قي��ل للش��وكاني لم��ا طل��ب من��ه أن يش��رح

.ل هجرة بعد الفتح، ل هجرة بعد الفتح، يريد بذلك فتح الباري: البخاري فقال

شرح البخاري دين على المة لم يوفQ بعد، ومعروف أنه قبل الح��افظ قب��ل العين��ي، يعن��ي: ابن خلدون يقول
.وفي الدين: لو رأى شرح الحافظ لقال

هناك شرح للمام الحافظ ابن رجب أشرنا إليه إشارة خفيفة، وهو م��ن أمت��ع الش��روح وأنفس��ها وأنفعه��ا لط��الب
معتم��د عل��ى أق��وال-العل��م عل��ى أن��ه ل��م يكم��ل، لك��ن ل��و كم��ل لك��ان م��ن العج��ائب، وه��و ش��رح بنف��س الس��لف 

.مجرد عن كل علم دخيل- السلف الصالح



اعتم���د اعتم���اداE ك���بيراE عل���ى فت���ح الب���اري، وتعقب���ه بعب���ارات غي���ر) عم���دة الق���اري(وهن���اك ش���رح للعين���ي اس���مه 
.مناسبة، ينقل عنه ويتهجم عليه، ومعلوم ما بين القران، وما يحدث بينهم من منافسة وال المستعان

وشرح العيني ل سيما في ربعه الول شرح ماتع ونافع وج��امع، مرت��ب ترتيب��اE ب��ديعاE، مرت��ب ترتيب��اE ب��ديعاE، ث��م
بعد ذلك في ربعه الثاني اختصر، ثم في نصفه الخير أجمل، بينما شرح الحافظ ابن حجر متوازن، يشرح

.الحديث من أول الكتاب إلى آخره بنفس واحد

العين��ي ي��أتي بك��ل م��ا عن��ده ف��ي الموض��ع الول، ف��ي الموض��ع الث��اني يخف��ف، وه��ذه طريق��ة الش��راح، طريق��ة
المفس���رين، ينش���طون ف���ي أول الم���ر ث���م بع���د ذل���ك يع���تريهم الكس���ل، بينم���ا الح���افظ اب���ن حج���ر ش���رح ح���ديث

كلمت��ان خفيفت��ان عل��ى اللس��ان ثقيلت��ان ف��ي((: العم��ال بالني��ات أول ح��ديث ب��النفس ال��ذي ش��رح في��ه ح��ديث
آخ��ر ح��ديث ف��ي الكت�اب، م�ا تج��د ف��رق بي�ن أول ح�ديث وأثن��اء الكت��اب وآخ��ره، م�ا تج�د ف��رق، وه��ذه ))الميزان

ميزة لشرح ابن حجر، بينم��ا العين��ي أط��ال ف��ي ش��رح أوائل الكت��اب الرب��ع الول، ث��م بع��د ذلك��م أجم�ل، واعتم��د
.اعتماداE كبيراE على ابن حجر، نقل منه الكلم الكثير وانتقده

للقس��طلني، وه��ذا أيض��اE ش��رح ل يس��تغني عن�ه ط��الب عل��م، ميزت��ه) إرشاد الس��اري: (ثم بعد ذلكم شرح اسمه
في ضبط ألفاظ الصحيح، سواءE ما كان منها متعلقاE بالمتون، وم��ا ك��ان متعلق��اE بالس��انيد، وص��يغ الداء، ل

يا إخ��وان الن ال��وقت-والمقصود برواة الصحيح - رواة الصحيح-يكاد يفلت كلمة واحدة من فرق بين الرواة 
-يعن���ي ض���اق وص���رنا نق���دم بع���ض الم���ور عل���ى بع���ض، ونجم���ل ف���ي بع���ض الش���ياء ال���تي ينبغ���ي بس���طها

، والرواي���ات المدون���ة معروف���ة عن���د أه���ل العل���م، ع���ن cالص���حيح رواه ع���ن م���ؤلفيه أك���ثر م���ن ثم���انين أل���ف راو
، وه��ذه يقب��ح بط��الب..البخ��اري، رواي��ة كريم��ة، رواي��ة أب��ي ذر، رواي��ة الكش��ميهني، رواي��ة السرخس��ي، رواي��ة

العلم أن يجهلها؛ هذه أمور ل بد لطالب العلم أن يعرفها وأن يكون على دراي��ة منه��ا؛ لن��ه إذا ق��رأ ف��ي ش��رح
:، ش�خص متخص�ص عن�ده ش�هادات ف��ي الس�نة ويق��ول..من الشروح كابن حجر كذا في رواية أبي ذر، كذا

س��بحان ال، ال��ذي نع��رف أن أب��ا هري��رة ه��و ح��افظ الس��نة وح��افظ الص��حابة، أك��ثر الص��حابة رواي��ة للح��ديث،
لك��ن إذا قرأن��ا ف��ي فت��ح الب��اري تغي��رت نظرتن��ا م��ا يم��ر ح��ديث إل ويم��ر أب��و ذر، ه��ذا جه��ل، جه��ل وال م��ا
يحسن بآحاد الطلبة فضلE عن الكبار، يقبح بصغار الطلبة أن يقول��وا مث��ل ه��ذا الكلم، وس��ببها أن العل��م ل��م

.يؤت من أبوابه

المقصود أن القسطلني اعتنى بضبط روايات الصحيح اعتنى بألفاظ الصحيح بدقة، ينبه على ك��ل ش��يء،
بينما ابن حجر اعتمد على رواية أبي ذر ونبه على ما سواها عند الحاجة، نع��م هن��اك أم��ور ل تحت��اج إل��ى
تنبيه لم يترتب عليها شيء، لكن القسطلني ل يفلته، يبين، وله عناية بضبط الصحيح؛ لن��ه ق��رأ الص��حيح

عف���واE ل م���ا ه���و-ق���رأ الص���حيح عل���ى اب���ن مال���ك - رحم���ه ال تع���الى-م���راراE عل���ى اب���ن مال���ك الم���ام الي���ونيني 
اليونيني هذا أشهر من اعتنى بالصحيح، وأكثر الناس عناي�ة بض��بط الص�حيح،- القسطلني، نأتي بالتدريج

ق��رأ الص��حيح عل��ى اب��ن مال��ك م��راراE يص���وب ل��ه الرواي���ات ال��تي تحص��لت ل��دى الي��ونيني، وي��وجه م��ا خ��الف
العربية منها، واليونيني هذا دون فروق الروايات، نعم، على نسخة سميت اليونينية الصلية، وهذه اليونيني��ة

Eمتقنا Eفوجد مضبوطا Eلها فرع قوبلت عليها، قوبل الفرع عليها مرارا.



أراد ضبط الص��حيح، فوق��ف عل��ى الف��رع، فقاب��ل- نأتي إلى صاحب الشأن اللي هو القسطلني- القسطلني 
يب��اع- علي��ه الص��حيح س��ت عش��رة م��رة ح��تى ض��بطه وأتقن��ه، ث��م وج��د المجل��د الث��اني م��ن الص��ل –اليونيني��ة

فاشتراه فقابل عليه، ما وج��د ف��رق بي�ن الص��ل والف��رع، ول��ذا تج��دونه ك��ثيراE مم��ا يستش��كله بع��ض الطلب ك��ذا
ك��ذا ف��ي ف��رع: في فرع اليونينية كهي، كيف؟ لنه كتب الشرح قبل أن يقف على الصل، فاضطر أن يق��ول

لم��اذا: سهل، لك�ن ق��د يق�ول ق��ائل) كهي(اليونينية؛ لنه ما وقف على الصل، فلما وقف على الصل علق 
ما حذف فرع، كذا في فرع اليونينية، كذا في اليونينية، والعلو مطلوب، م��ا دام الص��ل موج��ود، لي��ش نرج��ع

.إلى الفرع؟ هو اعتنى بالفرع، فل يمكن أن يهمل ما اعتنى به، على كل حال القسطلني هذه ميزته

.أنه شرح مختصر محرر مهذب منقح، مأخوذ بجملته من شرحي العيني وابن حجر: ميزة أخرى له

هن��اك مناقش��ات طويل��ة بي��ن العين��ي واب��ن حج��ر، العين��ي ردQ عل��ى اب��ن حج��ر ك��ثيراE فت��ولى اب��ن حج��ر الجاب��ة
).انتقاض العتراض(عن هذه الردود في كتاب أسماه 

)مبتك��رات اللل��ي وال��درر ف��ي المحاكم��ة بي��ن العين��ي واب��ن حج��ر(وهن��اك كت��اب آخ��ر لش��خص مت��أخر اس��مه 

يحتاجه طلب العلم، يحتاجه طلب العلم، يذكر كلم ابن حج��ر وتعقب��ات العين��ي ويحك��م بينهم��ا، والمس��ألة
تحت��اج إل��ى مزي��د؛ لن��ه لي��س ك��ل الش��كالت أجي��ب عنه��ا، وليس��ت ك��ل المحاكم��ات س��طرت، ووف��ق بينه��ا،

.ووزن بينها

الكرم��اني، واب��ن رج�ب، اب�ن حج�ر، العين�ي، القس��طلني،- شروح البخ��اري الخمس��ة-الن انتهينا من الشروح 
ه���ذه أه���م الش���روح، وم���ا زال الكت���اب بحاج���ة إل���ى مزي���د عناي���ة وتتب���ع واس���تقراء؛ لن الكت���اب بح���ر، ص���حيح

.البخاري كتاب من أعظم الكتب فائدة

إن أب���ا عل���ي: أم���ا ص���حيح مس���لم وي���أتي ف���ي المرتب���ة الثاني���ة بع���د البخ���اري عن���د جمه���ور أه���ل العل���م وقلن���ا
النيسابوري مع المغاربة فضلوه، مع بعض المغاربة منهم ابن ح��زم، وعرفن��ا وج��ه التفض��يل، وأن��ه ل يقتض��ي

.التفضيل

Eعني به أهل العلم، وله طريقة أشرنا إلى شيء منها في سياق المتون والس��انيد، طريق��ة ف�ذة، يعتن��ي: أيضا
بص��احب اللف��ظ، بص��احب اللف��ظ إذا روى الح��ديث ع��ن مجموع��ة بي��ن ص��احب اللف��ظ، ح��دثنا فلن، وفلن،

ح��دثنا، وق��ال: أخبرن��ا، أو ق��ال فلن: وفلن، واللفظ لفلن، أو حدثنا فلن، وفلن، وفلن، ق��ال فلن وفلن
أخبرن��ا، والم��ام البخ��اري ل يعتن��ي به��ذا؛ لن��ه ل يف��رق بي��ن تح��ديث ول إخب��ار، ول ي��بين ص��احب: الخ��ران

م���ا دام يعتن���ي باللف���اظ إذن ه���و أدق م���ن ص���حيح: اللف���ظ، ول���ذا بع���ض المعاص���رين يعتن���ي ب���ه؛ لن���ه يق���ول
البخ���اري؛ الم���ام مس���لم ين��ص عل���ى ص���احب اللف��ظ، البخ���اري ل ين��ص عل���ى ص���احب اللف���ظ، ح���دثنا فلن،
-وفلن ول ي��درى لم��ن اللف��ظ، لك��ن ظه��ر بالس��تقراء أن��ه إذا روى الح��ديث ع��ن اثني��ن ف��اللفظ لم��ن؟ للخي��ر 

.وهذه قاعدة أغلبة؛ لنه بالتجربة وجد ما يخالف هذه القاعدة- للخير منهما

هل ما عرفنا عن صحيح مسلم أو عن مسلم من تحري في سياق السانيد والمتون،: نأتي إلى مسألة الد\قة
يقتضي تفضيله على البخ��اري ف��ي اختي��ار اللف�اظ للمت�ون فنعتن��ي ب�ه قب�ل البخ��اري، ث��م نأخ��ذ زوائد البخ��اري

وم���ع ذل��ك نعتن���ي بالبخ���اري، ونحف���ظ ص��حيح: علي��ه كم���ا يفعل��ه بعض���هم؟ ه��ل ه���ذا يقتض���ي ذل���ك؟ أو نق��ول



البخاري، ثم بعد ذلكم نأخذ زوائد مسلم؟ هاه؟
:.......طالب

إن مس��لم يعتن��ي باللف��اظ بدق��ة، الم��ام مس��لم يعتن��ي بألف��اظ ال��رواة ال��تي: نعتن��ي بالبخ��اري، كي��ف إذن نق��ول
وصلت إليه، المام مسلم يعتني بألفاظ الرواة التي وص��لت إلي�ه م�ن طريق��ه، البخ��اري ح��افظ، ب�ل ه��و أحف��ظ
م��ن مس��لم، نع��م مس��لم ص��نف كت��ابه ف��ي بل��ده وم��ع ش��يوخه، والبخ��اري ألف��ه وه��و بعي��د ع��ن بل��ده، لك��ن الم��ام

.البخاري حفظه شهير، ل يدانيه مسلم ول يقاربه

مس���لم اعتن���ى باللف���اظ ال���تي وص���لت إلي���ه م���ن طري���ق ال���رواة، والبخ���اري دون ه���ذه اللف���اظ ال���تي: إذن نق���ول
وصلته من طريق هؤلء الرواة من غي��ر أن ي�بين ه�ذه ال��دقائق، فالمس��ألة ل تخل��و م�ن ت�دوين م�ا وص��ل إل�ى
البخ��اري م��ن طري��ق ال��رواة، ومس��لم م��ن طري��ق ال��رواة، وال��رواة ف��ي ص��حيح البخ��اري مم��ن ي��رى ج��واز الرواي��ة
ب��المعنى، وف��ي ص��حيح مس��لم ي��رون ج��واز الرواي��ة ب��المعنى، إذن الف��رق م��ا ه��و؟ ك��وني أنب��ه عل��ى أن اللف��ظ
لفلن أو لفلن، ه���و لح���دهما، س���واءE ك���ان ف���ي البخ���اري أو مس���لم، ك���ون مس���لم نب���ه ل يعن���ي أن البخ���اري
يتص��رف ف��ي رواي��ة الش��يوخ، نع��م جم��ع الش��يوخ، وك��ونه م��ا مي��ز بي��ن رواي��ة ه��ذا وه��ذا ل يعن��ي أن��ه تص��رف،

-.جامع الترمذي-فعلى طالب العلم أن يعتني بالبخاري، ثم بعد ذلكم يحفظ زوائد مسلم عليه من الجوامع 

:مسلم نعود إلى شروحه، وشروحه متسلسلة

المعل��م للم���ازري، وه���و كت��اب مختص���ر، أمله إملءE، ث��م بع��د ذلك��م للقاض��ي عي��اض إكم��ال المعل��م،: أوله��ا
وكله��ا- والكتاب فيه فوائد كثيرة، ثم لل[بي إكم�ال إكمال المعلم، ثم للسنوسي مكم��ل إكم��ال الكم��ال –سلس��لة

ل��و جمع��ت م��ا ج��اءت مث��ل فت��ح الب��اري، ك��ل الكت��ب ه��ذه إذا أض��فنا إليه��ا ش��رح الن��ووي، وش��روح مختص��رات
مس��لم، ك��المفهم للقرط���بي، أو الس���راج الوه���اج لص���ديق وغيره���ا، يعن��ي مس���لم م��ا وج���د م��ن العناي��ة م��ا وج��ده
ص��حيح البخ��اري، لم��اذا؟ لن ص��حيح مس��لم يجم��ع الح��اديث ف��ي مك��ان واح��د، فلي��س بحاج��ة إل��ى أن يك��رر
الشراح الكلم في مواضع متعددة كالبخاري، المتن مجموع في مكان واحد بألف��اظ يتح��دث عنه��ا الش��ارح ف��ي

.مقام واحد، ول يحتاج أن يعيد الكلم في مكان آخر، وهذا سبب الختصار والجمال

م��ن ش��روح مس��لم المهم��ة ال��تي ينبغ��ي لط��الب عل��م أن يعتن��ي به��ا ش��رح الن��ووي، وه��و عل��ى اختص��اره ش��رح
مب��ارك نفي��س، مناس��ب لح��اد الطلب، ينبغ��ي أن يبت��دئ ب��ه ط��الب العل��م قب��ل ش��روح البخ��اري؛ لن ش��روح

بينم��ا ل��و ب��دأ- البخ��اري مطول��ة، ف��إذا ابت��دأ ط��الب العل��م بق��راءة فت��ح الب��اري يمك��ن ي��ترك الق��راءة؛ لط��وله –يم��ل
.بالكرماني أو شرح مسلم مشت أموره، وأحب القراءة، ثم بعد ذلكم تدرج فيما هو أطول منه

، أيش بقي علينا من الجوامع؟..سنن أبي داود، مع ضيق الوقت صرنا: نأتي إلى السنن، ومن أهمهما
.جامع الترمذي، جامع الترمذي قبل السنن

لب��ي عيس��ى محم��د ب��ن عيس��ى ب��ن س��ورة الترم��ذي، وه��و كت��اب قي��م ل يس��تغني عن��ه ط��الب: ج��امع الترم��ذي
عل��م، وفي��ه جمي��ع أب��واب ال��دين، والترم��ذي م��ن الذكي��اء ف��ي الختي��ار وف��ي م��ا يحت��اجه المس��لم، وف��ي ذك��ر
Eالحكام على الحاديث ل يخلو حديث من حكم على منازعة ف��ي تس��اهله، أو توس��طه ف��ي الحك��ام، وأيض��ا

.وفي الباب عن فلن وفلن وفلن: يذكر الشواهد لكل حديث، فبعد أن يروي الحديث ويحكم عليه يقول



والكتاب قيم ونفيس إل أن فيه بعض الحاديث الضعيفة وفيه من الرواة من وصل إلى ح��د ال��ترك، ب��ل م��ن
Eرمي بالوضع، ولذا نزلت مرتبته عن الصحاح، عني به أهل العلم فشرحوه ووجد قبول.

هناك شروح كثيرة لجامع الترمذي من أهمها النفح الش��ذي لب��ن س��يد الن�اس، وتكملت��ه للح��افظ العراق��ي، وأم��ا
ش��رح اب��ن رج��ب فغي��ر موج��ود، وهن��اك ش��رح اب��ن العرب��ي المس��مى عارض��ة الح��وذي، كت��اب مختص��ر وفي��ه
فوائد ولطائف، لكن طبعته سيئة في غاية السوء، ل تساعد على الفادة منه، فلعل ال أن ييس��ر م�ن ينش��ر

.الكتاب نشراE محققاE معتنىE به

Eتحفة الحوذي، للمبارك فوري، وهو كتاب يجمع مع الكلم على السانيد الكلم على المتون: وهناك أيضا
.والستنباط وينقل عن المتقدمين، وهو كتاب قيم

وه��ي ال�تي تجم��ع أح��اديث الحك��ام غالب�اE، ويض��م إليه�ا بع�ض الب��واب، لك�ن قليل�ة بالنس��بة لح��اديث: الس�نن
:الحكام، من أهمهما، سنن أبي داود، من أهمهما

وه��و كت�اب نفي��س ي�بيه أه�ل العل�م وخ��دموه، وش��رطه ف��ي الجمل�ة مقب�ول، والض��عيف في�ه أق�ل: س�نن أب��ي داود
مم��ا ف��ي ج��امع الترم��ذي، ومم��ا ف��ي س��نن النس��ائي واب��ن م��اجه، ول��ذا اس��تحق أن يك��ون ث��الث الكت��ب، ث��الث

.الكتب، إنما قدمنا الكلم على جامع الترمذي لنه جامع، يناسب الكلم مع الجوامع

كتاب جمع فيه م��ؤلفه أح��اديث الحك��ام أربع��ة آلف وثمانم��ائة ح��ديث، م��ن بي�ن: سنن أبي داود السجستاني
إن�ه ذك��ر في��ه الص��حيح وم��ا يش��بهه ويق��اربه، وم��ا: ستمائة ألف حديث انتقاه، وتحرى في�ه، ويق��ول ف��ي وص��فه

س����كت عن����ه فه����و ص����الح، والخلف ف����ي معن����ى كلم����ة ص����الح بي����ن أه����ل العل����م مع����روف، ه����ل الص����لحية
.للحتجاج، أو لما هو أعم من ذلك من الستشهاد؟ والكلم في المسألة مبسوط في كتب علوم الحديث

للمتق��دمين مع��الم الس��نن لب��ي س��ليمان الخط��ابي، وه��و كت��اب قي��م عل��ى اختص��اره،: ش��رح ش��روحاE ك��ثيرة منه��ا
وهن��اك ته�ذيب س�نن أب��ي داود لب�ن القي�م، وه��و كت��اب م�ن أنف�س الكت��ب ف��ي بي�ان عل�ل الح�اديث، ف�ي بي�ان

.علل الحاديث

Eعون المعبود في شرح سنن أبي داود، وهناك أيضا Eبذل المجهود، وه��و ش��رح لس�نن أب�ي داود: وهناك أيضا
أيضاE، وهناك المنهل العذب المورود، لمحمود خطاب السبكي، شرح مرتب منظم حذا فيه ح��ذو العين��ي ف��ي

.ترتيب عمدة القاري، إل أنه لم يتمه، أتمه ولده من بعده ولمQا يكمل الن، إلى الن ما كمل

كت��اب نفي��س ن��افع ميزت��ه ف��ي بي��ان عل��ل الح��اديث، واختلف: ث��م بع��د ذلك��م س��نن النس��ائي أب��ي عب��د الرحم��ن
ال��رواة ف��ي ال��تراجم، اختلف ال��رواة عل��ى فلن، واختلف ك��ذا، كت��اب تكم��ن أهميت��ه ف��ي ه��ذا الج��انب، لك��ن
العناي��ة ب��ه م��ن أه��ل العل��م أق��ل م��ن العناي��ة ف��ي بقي��ة الكت��ب، ح��تى س��نن اب��ن م��اجه أك��ثر عناي��ة م��ن س��نن
ن Jالنسائي؛ والسبب في ذلك صعوبة التعامل مع ه�ذه العل�ل، إن تكل��م الش��ارح عليه�ا ق�د ل يحس��ن الكلم، وا
تركه���ا أخ��ل ب���أمر عظي��م، عل��ى أن��ه تص��دى لش��رحه بع��ض الش��راح عل��ى اختص��ار، هن��اك حاش��ية للس��ندي

، شرحه بم��ا يق��رب م�ن..وأخرى للسيوطي، وشرح من قبل الشيخ محمد علي آدم، أثيوبي معاصر بما يقرب
أربعين مجلداE، نعم؟

.المختصرات: طالب



كيف؟
مختصر على النسبة؟: طالب

كيف على النسبة؟
.اختصره مجلدان الربعين الن صارت عشرين: طالب

؛ أط��ال ف��ي تراج��م ال��رواة، ينق��ل الترجم��ة م��ن الته��ذيب،..ه��و قاب��ل للختص��ار إل��ى أق��ل م��ن ذل��ك، ه��و قاب��ل
 Sعل��ى م�ا ب��ذل ف��ي الكت��اب ب��أهم- وفق��ه ال-وينقل ما قيل في الشروح، يعني المسألة قابلة، على أنه لم يعت��ن

.ما ينبغي أن يتكلم عليه في الكتاب وهو العلل

على كل حال شرحه طيب ويستفيد منه طالب العلم ويختصر عليه الجهد ويوفر له ال��وقت إذا أراد مراجع��ة
Eمناسبا Eحديث في هذا الكتاب العقيم الذي لم يشرح شرحا.

وهو سادس الكتب، وأول من أدخله في الكتب الستة أبو الفضل بن طاهر، وكان من قبله: سنن ابن ماجه
يدخلون الموطأ، كابن الثير، ورزين في تجري��د الص��ول ي��دخلون الموط��أ ب�دله، ومنه��م م��ن أدخ��ل ال��دارمي،
لكن جاء أبو الفضل بن طاهر في الطراف وفي شروط الئمة فأدخل اب��ن م��اجه وتبع��ه الن��اس عل��ى ذل��ك،
وفي��ه ف��وائد، وفي��ه ثلثي��ات، وفي��ه ع��والي، المقص��ود أن�ه كت��اب ن��افع م��اتع، التك��رار في��ه قلي��ل، وفي��ه الض��عيف

إن جمي��ع م��ا يتف��رد ب�ه اب�ن م��اجه محك��وم علي�ه بالض��عف، س��واءE ك�ان م�ن ال��رواة أو: كثير، حتى قال الق�ائل
من الحاديث، لكن هذا الكلم فيه مبالغة، فقد صح من الح��اديث ال��تي تف��رد به�ا اب�ن م�اجه ش�يء ل ب��أس

ش��رح قي��م- س��نن اب��ن م�اجه-وعني العلماء بشرحه، فهن��اك ش��رح لمغلط��اي عل��ى الس�نن - مئات الحاديث-به 
.نفيس، وهناك حواشي للسندي ولبعض المعاصرين من الهنود، المقصود أن الكتاب مخدوم في الجملة

.يكفي هذا، قضينا على الستة على اختصار

الن ترون السئلة يا شيخ؟: طالب
وال ه��و ب��اقي، ب��اقي كت��ب، ب��اقي كت��ب مهم��ة، ب��اقي الص��حاح غي��ر الص��حيحين، ص��حيح اب��ن حب��ان، واب��ن
خزيمة، والمستدرك، وباقي أيضاE جوامع، وباقي جوامع مج��ردة، ج��امع الص��ول يحت�اجه طلب العل��م، وفي��ه

.الكتب كثيرة.. مجمع الزوائد، كتب الزوائد أيضاE مهمة، وفيه أيضاE ما يجمع بين جامع الصول

.نرتب له درس آخر، بدل ما نختصر نرتب له درس آخر: طالب

.وال أعلم وصلى ال وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

هBذا يقBترح أن يكBون هBذا الBدرس مسBتمراF بعنBBوان مناهBج المحBدثين، فالحاجBة إليBه ماسBة، ول يعBرف لBه
سابق في دروس المشايخ إل في الدراسات العليا للسنة، نرجو تلبية ذلك؟

وه��ذا مه��م ج��داE، أم��ا مناه��ج المت��ون معروف��ة عن�د أه�ل العل�م،- مناهج الش��راح-على كل حال بالنسبة للشراح 
مناهج الشراح لنا مجموعة أشرطة ألقيت في دورة، وهي بص��دد أن تف��رغ وي��زاد عليه�ا، وتنش��ر ف��ي كت��اب إن

.شاء ال تعالى

وعدتم بإصدار كتاب في شروح الكتب الستة، فأين الكتاب فطلب العلم محتاجون إليه؟: يقول
والم��انع ق��ائم، المش��اغل ك��ثيرة،- إن شاء ال تع��الى-من وعد وفي نيته أن يفي وعرض له ما يمنع ل يؤاخذ 



.والدروس متلحقة، والخوان ما يعذرون، وال المستعان، ونحن على الوعد إن شاء ال تعالى

أنا مقبل على دورة بعنوان دراسة موسوعية أو موسعة موسوعية، هاه؟: يقول
.موسعة: طالب

، في الكتBب السBتة فبمBاذا تنصBحني يBا شBيخ أثنBاءل هي مكتوبة السين عليها شدة، لكن أصلها موسوعية
هذه الدورة علماF بأنها من ثلثة أسابيع؟

؟ إذا ك��ان ه��ذا الس��ائل-الك��اتب م��ن ه��و ص��احب الس��ؤال-على ك��ل ح��ال ه��ذه إذا ك��انت ال��دورة تحض��ر أن��ت 
ن ك�ان ه��و Jيريد أن يحضر دورة فعليه أن يطل��ع عل�ى الكت�ب ال�تي ي�راد بي�ان منهجه��ا ف��ي ك�ل ي��وم بي��ومه، وا
يريد أن يقيم دورة لغيره ف��ال يعين�ه ويس��دده وي��وفقه، علي�ه أن يطل��ع عل��ى ه�ذه الكت�ب قب��ل الحض��ور، وينتق��ي

، نع��رف المناه�ج لك�ن..من المثلة ما يوضح به الطريقة والمنهج، وما يحث على قراءة الكت�ب؛ لن الن�اس
هل نقرأ، هل استفدنا من معرفة المناهج؟ ما استفدنا؛ لن القصد من بيان المنهج ما يعيننا على قراءة هذه

.الكتب

أنا أريد أن أحفظ بعض الحاديث النبوية فأيهBا أينفBBع فBي نظركBم العتنBاء بكتBب أحBاديث الحكBBام: يقول
مثل بلوغ المرام، أم الصحيحين؟

الجادة تحفظ المتون المجردة في البداية، المتون المجردة ه�ي الج�ادة تحف��ظ ف��ي البداي�ة، ث�م بع�د ذل�ك يرتق��ي
الط��الب إل��ى الكت��ب المس��ندة، وه��ل يب��دأ بالص��حيحين، أو يب��دأ بس��نن أب��ي داود والترم��ذي؛ لن الف��ائدة منهم��ا

أقرب؟
الك��ثر عل��ى الب��دء بالص��حيحين، الك��ثر الب��دء بالص��حيحين، ث��م بع��د ذلك��م م��ا يليهم��ا م��ن الس��نن والمس��انيد،

؛ لن الف��ائدة-يب��دأ ط��الب العل��م بالس��نن –س��نن أب��ي داود والترم��ذي: لك��ن ال��دهلوي ف��ي بس��تان المح��دثين ق��ال
يص�ل إليه�ا ط�الب العل�م المتوس��ط بخلف الص�حيحين، ث�م بع�د ذلك�م يثن��ي بالص��حيحين، ث��م يثل�ث بالنس��ائي

.وابن ماجه

البعض يقلل من أهمية علم مصطلح الحBBديث نظBBراF لتBوفر الكتBBب الBتي تعنBBى بالتخريBج مثBل كتBBب الشBBيخ
؟..اللباني وغيره من أهل العلم فما

كت��ب المص��طلح يتم��رن عليه��ا ط��الب العل��م المبت��دئ، ل ب��د م��ن أن يس��لك الج��ادة المتبع��ة عن��د أه��ل العل��م،
فيتخ��رج عل��ى كت��ب أه��ل العل��م ال��تي تمي��ز بي��ن الص��حيح والض��عيف، أولE يع��رف ه��ذه المص��طلحات ويتقنه��ا
ويض���بطها، ويتم���رن عليه��ا بالتخري���ج والتص���حيح والتض���عيف العمل��ي، ث��م بع��د ذل��ك إذا لح ل��ه م���ا ينقض���ها
ليست دس��اتير، يعن��ي ط��الب العل��م ف��ي عل��وم الح��ديث مث�ل ط�الب العل�م ف�ي الفق�ه، ف��ي عل��وم الح�ديث يتم��رن
عل��ى قواع��د المت��أخرين، ف��إذا تأه��ل لمحاك��اة المتق��دمين فه��ذا ه��و المطل��وب، لك��ن قب��ل ذل��ك دون ت��أهله خ��رط
القت��اد، مثل��ه م��ن أراد أن يتفق��ه، ه��ل نق��ول لط��الب عل��م مبت��دئ تفق��ه م��ن الكت��اب والس��نة؛ لنهم��ا الص��ل، أو

تفق�ه عل��ى كت�ب أه�ل العل�م، ث��م بع��د ذل��ك انظ��ر ووازن ودل��ل وعل��ل، وبع��د ذل��ك إذا ترج��ح ل��ك أي ق��ول: نق��ول
يخ��الف الكت��اب ال��ذي تفقه��ت علي��ه، ه��ذا ه��و الص��ل؛ لن ه��ذه الكت��ب ليس��ت دس��اتير ل يح��اد عنه��ا، ه��ذه
ذا ت�بين ل�ه Jمؤلفات بشر قابلة للنقد، لكن ه�ذه الكت��ب كعناص��ر بح�ث، يس��ير عليه��ا الط��الب خط��وة خط�وة، وا



.قول أرجح مما اعتمده صاحب الكتاب عليه أن يأخذ به ويترك ما قاله صاحب الكتاب

مBن سBلك((: هBل مBن اسBBتمع عBن طريBق شBBبكة النBترنت يBBدخل فBي حBديث: هنا أيضاF سBBؤال ثBاني يقBBول
Fيلتمس فيه علما F؟))طريقا

.إذا لم يجد طريقاE سواه للتماس العلم فلعله يدخل إن شاء ال تعالى

..ما المقصود بكتب السنة، هذا السائل من ألمانيا يقول

المقصود بكتب السنة كتب الحديث، تطلق كتب السنة ويراد بها كتب العقائد المسندة، المأثورة يطلق عليها
كت���ب الس���نة وي���راد به���ا كت���ب الح���ديث: أن يق���ال- وه���و الغ���الب ف���ي الطلق-كت���ب الس���نة، لك���ن ف���ي دورتن���ا 

-.عليه الصلة والسلم-المضافة إلى النبي -المنسوبة 

ي��ش نخل��ي، ه��ذا س��ؤال م��ن ثلث ص��فحات، لعل��ه يك��ون ل��ه Jوالس��ئلة ك��ثيرة لك��ن م��ا أدري وال إي��ش نأخ��ذ وا
.فرصة ثانية في درس ثاني إن شاء ال تعالى

.وال أعلم وصلى ال وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 


